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« نیرابجلا مساقلا  هللا  مسب  »

راقفلاوذ ناهرب  رد  تسا  دیاز  هخاش  گرب و  رد  ثحب  دوش و  یم  هتخانـش  وا  هویم  زا  تخرد  هک  شاب  هاگآ  دنمدرخ  اناد و  لقاع  يا  سپ 
هب هدولآ  تیاور  نیهجو و  يذ  نآرق  اریز  میرادـن  يراک  تیاور  نآرق و  اب  ناـهرب  نی  ارد  اـم  میزادرپ . یم  لـصا  یـسررب  هب  هجیتن  اـب  اـم 
هک ینعم  نیا  هب  دشاب  لقعت  يور  زا  یتسیاب  ربمایپ  هب  نامیا  ینعم  هب  توبن  یـسانشادخ و  ینعم  هب  دیحوت  ینعی  نید  لصا  دنتـسه و  لعج 
هب وا  توبن  لیلد  هک  ینآرق  هب  يروایب و  نامیا  وا  ربمایپ  هب  ربدت  لقعت و  لیلد و  اب  يروایب و  نامیا  ناهج  قلاخ  هب  یتسیاب  ربدـت  لقعت و  اب 
هب قلاخ  ناونع  هب  دـنوادخ  هب  داقتعا  ینعم  هب  دـیحوت  تسا  هدـش  نایب  ام  يارب  هداس  ناـبز  هب  توبن  دـیحوت و  تسا و  یقاـب  هزجعم  ناونع 

نتفای یپ  رد  ناسنا  رگوجتـسج  نهذ  تسا و  راوتـسا  ناهرب ...  ناهرب ،...  تیلع ، ناهرب  ناهج ، رب  مکاح  مظن  هلمج  زا  ددـعتم  ياه  ناهرب 
ندروآ ياعدا  هک  یهورگ  اب  دوش  یم  هجاوم  خساپ  نتفای  یپ  رد  دشاب و  یم  دوخ و ،...  تقلخ  زا  فده  دوخ و  دوجو  تلع  يارب  خساپ 

لیلد دنتـسه  ادـخ  بناج  زا  هکنیا  تابثا  يارب  یتسیاب  ناربمایپ  میئامن و  یم  دای  ربمایپ  ناونع  هب  اهنآ  زا  ام  هک  دنتـسه  قلاخ  بناج  زا  ربخ 
هب تسا  بوسنم  اهنآ  هب  یهلا  بتک  دنتـسه و  یناوریپ  ياراد  رـضاح  لاح  رد  یناربمایپ  میمان . یم  تازجعم  ام  ار  لیلد  نیا  دنیامن و  هماقا 
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ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یـسیع و  یـسوم و  دراد  قلعت  اهنآ  هب  دیجم  نآرق  لیجنا و  تاروت و  ینعی  دـیدج  قیتع و  دـهع  بتک 
تـسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  یقاب  هزجعم  هک  نآرق  هب  یلو  میرادن  یـسرتسد  هتـشذگ  ءایبنا  تازجعم  هب  ام  دنتـسه 
مالعا دروایب  دـناوت  یمن  یـسک  ار  نآ  دـننام  هکنآ  لیلد  هب  نآ  تیناـقح  تاـبثا  رد  ار  قیـالخ  زجع  نآرق  رد  دـنوادخ  میراد و  یـسرتسد 

نیا تیهام  دراو  ام  تسین و  نآ  دننام  ندروآ  یعدم  یسک  درذگ  یم  نآ  لوزن  زا  ًادودح  لاس  دصناپ  رازهکی و  هک  لاحلاو  تسا  هدومن 
هدومن هراشا  مهم  دروم  دنچ  هب  دنوادخ  نآرق ، ادـخ  باتک  هداس  تئارق  رد  هک  میناد  یم  طقف  میوش . یمن  نآ  رب  قبطنم  تایاور  هزجعم و 

دروم رد  طقف  میا  هتشون  ادخ  باتک  رب  هک  يریسفت  رد  ام  تسا ، داعم  زور  منهج و  تشهب و  عوضوم  نآ  تسا و  هدرک  رارکت  ارنآ  مئاد  و 
تاقیقحت رد  میداهن و  ولج  مدق  تسا  تقیقح  قح و  نید  مالسا  هکنیا  ضرف  اب  میدومن و  هعلاطم  ار  ادخ  باتک  ياهتنا  ات  ءادتبا  زا  خزود 

نادیواج باذع  هب  ار  ییاه  هورگ  دنوادخ  هک  میدومن  مولعم  دوخ 
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ساسا رب  هاگیاج  ود  زیخاتـسر  داعم و  زور  رد  اریز  تفر  دنهاوخ  تشهب  هب  دنرادن  رارق  هتـسد  نیا  رد  هک  ییاه  هورگ  هداد و  هدـعو  دوخ 
. درادن دوجو  رتشیب  نآرق 

طبترم ثحب  نیا  هب  هک  ار  اهنآ  زا  يدادعت  ام  هک  دنا  هدش  هدرمش  دنا  هدش  هداد  نادیواج  باذع  هب  هدعو  هک  ییاه  هورگ  یـسررب  نیا  رد 
 ...، نیمرجم مجنپ  ادخ ، لوسر  اب  نارگ  هزیتس  مراهچ  لوسر ، ادخ و  نانمشد  موس  نیملاظ ، مود  نیکرشم ، لّوا  میراد  یم  مالعا  دوش  یم 
يوس زا  كرـش  نودام  مئارج  نارفغ  ریـسفت  رد  خزود و  رد  دولخ  ینعی  هجیتن  رد  كارتشا  دوجو  هطـساو  هب  كرـش ، هملک  ریـسفت  رد  اـم 
خزود هب  هدعو  هک  ییاه  هورگ  نآ  یمامت  هک  میتسناد  میدروآ و  كرش  قیداصم  زا  لاثم  ناونع  هب  زین  ار  ادخ  لوسر  اب  يرگ  هزیتس  ادخ ،

تب لوا  میزادرپ . یم  تسا  تایهیدب  زا  هک  نآ  قداص  قیداصم  هب  ام  یلو  دندرگ  یم  بوسحم  كرـشم  عقاو  رد  دنا  هدـش  هداد  ینادواج 
دنمدرخ اناد و  لقاع  يا  وت  تسا و  كرـش  قیداـصم  زا  نآ  رب  قبطنم  تاـیاور  تاـیآ و  ساـسا  رب  مالـسا  تعیرـش  رد  یتسرپ  تب  یتسرپ :

گنس و هب  ار  هچنآ  همه  یتسرپ  تب  ات  یتسرپ  متوت  زا  هیلوا  رشب  تسا و  هدوب  رشب  هیلوا  یلصا و  زاین  ییوج  هانپ  شتسرپ و  هک  شاب  هاگآ 
تسناد یم  دنوادخ  رهاظم  ار  بوچ  گنس و  لاکشا و  نیا  همه  دومن  یم  تدابع  ار  اهنآ  ریواصت  لاکشا و  ای  دومن و  یم  شتسرپ  بوچ 

هب ار  اهنآ  رهاظم  ییرمان  ياهورین  نآ  اب  طابترا  يرارقرب  يارب  هتشاد و  ادخ  لگنج و ،...  يارب  داب ، يارب  دیـشروخ ، يارب  ایرد ، يارب  ًالثم 
یم روصت  اهنآ  همه  رب  رت  مکاح  رترداق و  رتالاب و  ییادـخ  نایادـخ  نیا  یمامت  يارب  سپـس  دومن و  یم  شتـسرپ  بوچ  گنـس و  لـکش 

هب هتسباو  هک  اه  شتسرپ  هنوگنیا  ام  سپ  نایادخ  يادخ  ینعی  دندیمان  یم  سوئز  ار  نآ  ناتـساب  ناینانوی  رتیپوژ و  ار  نآ  نایمور  هک  دومن 
نخس دوخ  يوس  زا  هکلب  دنا  هتفگ  یمن  نخس  دنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  هدوب  یناسک  هیلوا و  ياه  ناسنا  تاروصت  اه و  هشیدنا  ماهوا و 

نایحیـسم رد  ارزع و  دوهی  رد  هک  تسا . نانآ  ءایلوا  یهلا و  ناربمایپ  نتـسناد  ادـخ  زا  یـشان  هک  یکرـش  هب  میهد  یم  يرـست  ار  دـنا  هتفگ 
هاگدید زا  هک  كرـش  مینادب  ات  میوش  یم  ادخ  باتک  دراو  دعب  هب  نیا  زا  ام  سپ  دنا  هدومن  یفرعم  ییادخ  هب  ار  یلع  مالـسا  رد  یـسیع و 

اب ناونع  چـیه  تحت  میرادـن  قح  ام  لقع  مکح  هب  اریز  میئاـمن  زارتحا  نآ  زا  اـت  تسیچ  دوش  یم  يدـبا  خزود  دورو  بجوتـسم  دـنوادخ 
یفرعم ار  دوخ  دیحوت  هروس  رد  زین  دنوادخ  تسا و  دنوادخ  يارب  نداد  رارق  کیرـش  ینعم  هب  هملک  رد  كرـش  میئامن ، رامق  دوخ  یتسه 

ًاوفک هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دلی و  مل  دمصلا ، هللا  دحا ، هللا  وه  لق   ) تسا هدومرف 
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دراو زین  شخب  نیا  رد  ام  درادن ) دوجو  ریظن  اتمه و  چیه  وا  يارب  دیاز و  یمن  هدـشن و  هدـیئاز  تسا و  زاین  یب  تسا ، اتکی  وا  ینعی  دـحا )
یلاعت يراب  تاذ  رد  دورو  نودـب  ادـخ  شتـسرپ  رب  ار  نآ  رایـسب  دـیکأت  تایاور و  دوخ ، یلامجا  یـسررب  رد  میوش  یمن  تاملک  تیهام 

تخانـش يارب  هک  دیدرگ  رما  دروآ و  یم  مهارف  ار  یهارمگ  تابجوم  دنوادخ  تاذ  رد  رکفت  هک  دـیکا  تاروتـسد  میئامن و  یم  هظحالم 
ادخ هک  دندومرف  لاؤس  درک  یم  یـسیر  خن  هک  نز  هریپ  نآ  زا  یتقو  ادخ  لوسر  هک  روهـشم  تیاور  رد  دوش و  ربدت  تقلخ  راثآ  هب  ادـخ 

تقلخ نیا  سپ  متـسه  هدننادرگ  نم  ار  هاگتـسد  نیا  ینعی  هنوگنیا  تفگ  تشادرب  دوخ  یـسیر  خن  خرچ  زا  تسد  وا  یتخانـش  هنوگچ  ار 
لاثما نید  هب  ار  امـش  دندومرف  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  تیاور  نیا  رد  سپ  دوب . دهاوخ  هدنزاس  ریدم و  نودـب  هنوگچ  دـنوادخ  میظع 
تسام تداعس  ربهار  يداه و  يرشب و  لماک  لقع  دوخ  هک  ادخ  لوسر  بانج  باطخ  تسا  ملـسم  هچنآ  منک . یم  هیـصوت  نانز  هریپ  نیا 

رد رکفت  مدـع  نآ  ینعم  تسا و  هدوب  تقلخ  ياهتنا  ات  دوخ  نودام  دوخ و  هب  ترـضح  نآ  باطخ  هکلب  تسا  هدوبن  يداع  مدرم  هب  طـقف 
هدوب لیلد  هچ  هب  یهلا  تاذ  تخانـش  يارب  دورو  مدع  زا  یهن  هک  دوش  یم  حرطم  یلاؤس  الاح  تسا و  هدوب  تقلخ  رد  رکفت  یهلا و  تاذ 
يارب ار  ناـسنا  دـنوادخ  تسا و  هناـگجنپ  ساوح  هب  دودـحم  ناـسنا  هک  تسنیا  نآ  خـساپ  دومن  تکرح  وس  تمـس و  نآ  هب  دـیابن  ارچ  و 
ناـهج رد  هک  ار  هچره  ینعی  دـنیب  یم  ار  ینیعم  هدودـحم  اـضف و  وا  مشچ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  هدـیرفآ  هدـش  نییعت  دودـحم و  فادـها 

دوخ دودـحم  ساوح  هب  هک  تسا  هچروم  نآ  لـثم  اـم  لـثم  دونـش و ،...  یم  ار  ینیعم  ياـه  سناـکرف  وا  شوگ  دـنیب و  یمن  تسا  یتسه 
ای نیمز و  هرک  كاردا  ییاناوت  هچروم  نآ  هک  روطناـمه  ینعی  میتسه  رتشیب  تاـکاردا  اـب  یلو  هچروم  عونکی  اـم  عقاو  رد  تسا و  راـتفرگ 

هیلع قداص  ترـضح  میراد . ار  تلاح  نیا  دودحم  تاکاردا  نیمه  اب  زین  ام  درادن  ار  ناهج  ياهتنا  ای  اه و  ناشکهک  ای  یـسمش و  هموظنم 
ام یتقو  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  دراد  یگرزب  یلیخ  رس  هک  تسا  گرزب  هچروم  کی  ادخ  هک  دنک  یم  نامگ  هچروم  دیامرف  یم  مالسلا 

تخانش زا  یتقو  زجاع و  تقلخ  تخانـش  زا  سپ  میتسه  دودحم  زین  دوخ  فارطا  تخانـش  رد  سپ  میتسه  دودحم  تاکاردا  ساوح و  رد 
هزوک زا  تسا ) یطلغ  هیبشت  هچ  رگا   ) دـناوت یمن  هزوک  هک  هنوگناـمه  میربب ، یپ  قلاـخ  دوجو  هب  میناوت  یم  هنوگچ  میتسه  زجاـع  تقلخ 
میناوت یم  هنوگچ  سپ  میتسه  دوخ  تاروصت  ریـسا  مه  زاب  نآ  تاکاردا  ساوح و  نیا  اب  ام  هک  تسنیا  يدـعب  لاؤس  دوش . هاگآ  دوخ  رگ 

دادعت زا  ام  روصت  لاثم  روطب  میبای . تسد  قیاقح  هب 
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یلو میئامن  روصت  میناوت  یمن  ار  نآ  زا  رتشیب  اـم  تسا و  رود  رازه  اـی  رود و  دـص  اـی  رود  هد  هیناـث  ره  رد  هتـسه  رود  هب  نورتکلا  شدرگ 
زین ناهج  رد  مکاح  نیناوق  اب  هطبار  رد  سپ  ددرگ  یم  هتسه  رود  هب  هیناث  رد  هبترم  نویلیرت  اک  هس  نورتکلا  هک  دهد  یم  ناشن  تابـساحم 

صاخ نیناوق  ناهج و  نویلیرت  اک  هس  دـیاش  میناد  یم  اجک  زا  ام  یتسه و ،...  یتسین ، رما ، ناهج  هدام ، دـض  ناهج  هدام ، ناهج  اـم  روصت 
هللا یلص  ادخ  لوسر  ًاصوصخ  تعیرـش  ناگرزب  یهن  تلع  نیاربانب  میا  هدش  هاگآ  ملاوع  نیا  زا  ملاع  دنچ  هب  ام  دشاب و  هتـشاد  دوجو  نآ 

ًاساسا هکنیا  تسا و  يراتخاس  تیدودحم  تخانش و  ناکما  مدع  لیلد  هب  یهلا  سدقا  تاذ  تخانش  يارب  دورو  مدع  زا  ملس  هلآ و  هیلع و 
درایلیم اهدرایلیم  يرون و  لاس  دراـیلیم  تسیب  كرد  زا  زجاـع  ار  وا  هچروم  دودـحم  ساوح  هک  هنوگناـمه  تفاـی  تسد  نآ  هب  ناوت  یمن 
ماکحا تعیرش و  ماکحا  قفو  ایآ  هکنیا  رگید  لاؤس  تفای  هار  قلاخ  هب  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  تسا  تقلخ  اهنت  نیا  دیامن و  یم  ناشکهک 

نآ كرد  زا  هک  میتسرپب  ار  ییادـخ  یتسیاـب  هکنیا  اـی  مینک  شـالت  یهلا  سدـقا  تاذ  تخانـش  يارب  میراد  هفیظو  اـم  نآرق  تاروتـسد  و 
لبق ار  خساپ  میدـش ،...  هاگآ  وا  تاقولخم  زا  یـضعب  تمکح  زرم و  زار و  زا  هتفایرد و  ار  وا  تمظع  تقلخ و  زا  ییاه  هشوگ  میزجاع و 
رازبا نیا  اـب  تقلخ  تخانـش  اریز  تشادـن  دوجو  تخانـش  نیا  يارب  يرازبا  دـش  یم  نییعت  مه  يا  هفیظو  رگا  یتح  ینعی  میا  هداد  نیا  زا 

. وا ربمایپ  نیرخآ  هب  وا و  ناربمایپ  هب  یتسه  قلاخ  ینعی  ادخ  هب  نامیا  زا  دعب  ام  سپ  قلاخ ، تخانش  هب  دسر  هچ  تسین  ریذپ  ناکما 

هک تسوا  یقاب  هزجعم  هک  نآرق  باتک  هدش و  هدینش  تازجعم  هطساو  هب  میدروآ  نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ینعی 
ره هک  یناـسک  سپ  دزرمآ . یمن  ار  دوخ  هب  كرـش  دـنوادخ  هک  میتـسناد  تسا و  رگید  يا  هزجعم  دوخ  نآ  ندوب  یقاـب  هزجعم  نیا  دوخ 

بوچ گنس و  ناکرشم  هک  میتسناد  ام  دوب  دنهاوخ  بذعم  نآرق  مکح  ساسا  رب  وا  يدبا  خزود  رد  دنشاب  اراد  ار  كرـش  لاکـشا  زا  عون 
هتخاس يراک  بوچ  گنـس و  نیا  زا  هک  یلاح  رد  دنتـسرپ  یم  دنتـسناد  ادخ  رهظم  هکنآ  زا  دعب  ار  بوچ  گنـس و  هکلب  دنتـسرپ  یمن  ار 

ات دنک  یمن  داجیا  اهنآ  يارب  ار  یـسدقت  نانآ  ياهرواب  ای  دروآ  یمن  دوجوب  یتردـق  اهنآ  رد  رهاظم  ناونع  هب  اهنآ  ندـیتسرپ  ینعی  تسین 
دنور یم  جک  هار  هب  مه  زاب  تسا  قبطنم  مه  لقع  رب  تشادرب  نیا  هکنیا  قطنم و  نیا  مغریلع  ناتسرپ  تب  ارچ  سپ  دنـشاب  دنم  هرهب  نآ  زا 

ار دوخ  يادخ  دنراد  تسود  اهنآ  اریز  تساهنآ  مک  كاردا  لوا  لیلد 
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اب هک  تسا  يدح  رد  اهنآ  رارصا  دوش و  یمن  هدید  اهنآ  نامشچ  هب  هک  ییادخ  شتـسرپ  زا  دنراد  هارکا  دنتـسرپب و  ار  نآ  سپـس  دننیبب و 
عیطم یتسیاب  ربمایپ  هب  نامیا  زا  دـعب  هک  میتسناد  سپ  دـنور . یم  مه  ادـخ  گـنج  هب  دـنزیخ و  یمرب  يرگ  هزیتس  هب  زین  ادـخ  ناگداتـسرف 

عقاو رد  هک  زورما  ناهج  رد  ام  تسا  هدـش  باـختنا  تلاـسر  نیا  يارب  تسا و  هدروآ  ماـیپ  دـنوادخ  يوس  زا  هک  تسوا  اریز  دوب  وا  رماوا 
ياتـسار رد  ناهج  مدرم  زا  يریثک  هورگ  هک  میئامن  یم  هظحالم  تسا  شناد و ،...  ملع و  تفرـشیپ  اـضف و ،...  رـصع  يژولونکت و  رـصع 

زین ار  یلسانت  تلآ  ای ،...  هلاسوگ و  ای  واگ  هدروآ و  يور  دوخ  ینهذ  يادخ  رهاظم  هب  تسادخ  لوسر  هب  نامیا  نودب  هک  شتسرپ  نیمه 
هنوگنیا زا  میـشاب  هتـشاد  وا  نآرق  وا و  لوسر  ادـخ و  هب  نامیا  رگا  هک  میناد  یم  طقف  میرادـن و  راک  اهنآ  تاـهیجوت  هب  اـم  دنتـسرپ و  یم 

هک ام  ایآ  تسنیا  لاؤس  لاح  میوش  لئاق  وا  رهظم  ناونع  هب  زیچ  ره  شتسرپ  قیرط  زا  یکیرش  وا  يارب  میرادن  قح  هدش و  یهن  اه  شتسرپ 
ای دیـشروخ و  میناوت  یم  ایآ  ار  هلاسوگ  واگ و  ای  میتسرپب و  ادخ  رهظم  ناونع  هب  دوخ  ینید  ياه  هزومآ  قفو  ار  یلـسانت  تلآ  میناوت  یمن 

یتوافت فلتخم  ياه  هزادنا  رد  ادخ  رهاظم  شتسرپ  هک  تسا  نامه  خساپ  میئامن  شتـسرپ  ادخ  رهظم  ناونع  هب  ار  ناهج  لک  ای  ناگراتس 
سپ دنشاب  ادخ  رهظم  دنناوت  یمن  بوچ  گنس و  ای  هلاسوگ و  ای  واگ و  ای  یلسانت و  تلآ  یتقو  ینعی  دیامن  یمن  داجیا  هیـضق  لصا  رد  ار 

گنس و یلسانت و  تلآ  واگ و  هک  تسنیا  خساپ  دنتسه  هچ  اهنیا  سپ  لاؤس  دنشاب  ادخ  رهظم  دنناوت  یمن  مه  ناگراتس  هام و  دیـشروخ و 
تشوگ و ریش و  زا  هکنیا  يارب  واگ  ًالثم  دنا  هدش  هدیرفآ  یفادها  يارب  دنتسه و  ادخ  تاقولخم  همه  ناگراتس  هام و  دیـشروخ و  بوچ و 

هام دیشروخ و  يزاس و  نامتخاس  يارب  بوچ  گنـس و  هداوناخ و  لیکـشت  ناسنا و  لسن  ياقب  يارب  یلـسانت  تلآ  دوش و  هدافتـسا  نآ  ... 
داد نامرف  وت  هب  ادـخ  ربمایپ  هک  يا  هنوگ  هب  يربب و  قلاخ  تمظع  هب  یپ  تاـقولخم  نیا  دوجو  زا  دـیاب  سپ  اـهنآ  رون  زا  يریگ  هرهب  يارب 

مشچ هب  مالسلا  هیلع  یلع  ام  يالوم  ریبعت  هب  هکلب  دیایب  هدید  هب  هک  دوش  یمن  ینعی  تسا  هدیدان  هک  ییادخ  نامه  ییامن  شتسرپ  ار  ادخ 
. درک تعاطا  تدابع و  ار  وا  دید و  ناوت  یم  ار  وا  لد  مشچ  اب  یلو  دوش  یمن  هدید  رس 

ادـخ تاذ  رد  هک  میا  هدـشن  فظوم  مادـکچیه  رد  نیموصعم ، تایاور  ادـخ و  باتک  تایآ  رد  امن  هجوت  دـنمدرخ  اـناد و  لـقاع  يا  سپ 
ادخ تاذ  رد  رکفت  زا  یهن  سکعرب  یلو  هن ، ای  میراد  ار  نآ  ییاناوت  هک  میرادن  يراک  میئآرب و  نآ  تخانش  يوجتسج  رد  هدومن و  رکفت 

میئوگب هکنیا  دننام  تسا  هدش  ام  هب  نآ  تخانش  يارب  وجتسج  و 
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سپ تسا . هدش  یگراوخ  بارش  يراکانز و  زا  یهن  سکعرب  تسا و  هدشن  یگراوخ  بارش  يراکانز و  هب  رما  تایاور  ادخ و  باتک  رد 
يراکانز و يوس  هب  دیابن  هک  هنوگنامه  میئاینرب  ادخ  تاذ  وجتـسج  رد  هک  دـیامن  یم  مکح  لقع  يرآ  تسیچ  ام  هفیظو  یتلاح  نینچ  رد 

. میورب یگراوخبارش 

ًاتاذ  ) تب شتسرپ  زا  دنوادخ  دراد  دوجو  میرک  نآرق  دافم  ملس و  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يا  هزومآ  ساسا  رب  میتسناد  سپ 
تسا رادومن  وا  یلقع  یب  لهج و  لامک  بوخ  دتسرپب  تاذ  هب  ار  تب  یـسک  رگا  هک  میرادن  يراک  ام  دومرف و  یهن  رهظم ) ناونع  هب  ای  و 

دح رد  هن  شتـسرپ  نیا  میدـش  رکذـتم  تسا و  هواـی  سپ  درادـن  دوخ  زا  يا  هدارا  چـیه  نوچ  دوش  شتـسرپ  ادـخ  رهظم  ناوـنع  هب  رگا  و 
تمکح و ساسا  رب  دراوم  نیا  همه  اریز  ناهج  لک  شتسرپ  رد  هن  دیـشروخ و  هام و  شتـسرپ  دح  رد  هن  تسا و  لوبق  لباق  واگ  شتـسرپ 

. دنا هتفای  تقلخ  دنوادخ  ملع 

وجتـسج زا  سکعرب  هکلب  میرادن  دـنوادخ  تاذ  تخانـش  يارب  وجتـسج  رد  يا  هفیظو  لقع  مکح  سدـقم و  عرـش  مکح  هب  میتسناد  سپ 
تالایخ ماهوا و  هب  یهتنم  اریز  تسا  هدـش  فیلکت  ییاناوت  مدـع  تهج  هب  یهن ، نیا  مه  یلقع  ینابم  ساـسا  رب  میا و  هدـش  یهن  نآ  يارب 

هناگ شـش  هناگجنپ و  ساوح  اب  ادخ  لیلحت  هیزجت و  لوغـشم  هک  سکنآ  تسا و  بابـسا  نادـقف  لیلد  هب  ییاناوت  مدـع  اریز  تسا ، لطاب 
يا سپ  دـنک  یم  اطخ  هک  تسین  وا  رد  روصت  نیا  دـناد و  یم  راـکنا  لـباقریغ  یتقیقح  ار  دوخ  یطابنتـسا  ینهذ و  يرواـب  ره  تسا  دوخ 

يوس هب  هدـننک  تیادـه  یهلا و  ءایبنا  زا  نیرتگرزب  عباـت  هک  یناـسک  دودـحم و  ناگدـنب  ناونع  هب  اـم  هک  میتسناد  دـنمدرخ  اـناد و  لـقاع 
میتسین دـنوادخ  تاذ  تیهام  رد  وجتـسج  هب  فظوم  میتسه  مهجرف  لجع  نیعمجا و  مهیلع  هللا  تاولـص  موصعم  ناماما  يدـبا و  تداـعس 

اب ام ، فارطا  تخانـش  رد  ام  هاگیاج  یتسپ  تیدودحم و  تهج  هب  ام  ییاناوت  مدع  زا  رظن  فرـص  یهن  نیا  میا و  هدش  یهن  سکعرب  هکلب 
رد دورو  دیامن و  یم  دراو  كرش  يداو  رد  ار  ام  ًاعطق  ام  ياه  تشادرب  هکنیا  رب  تسا  عطاق  لیلد  تخانـش  ياهرازبا  تیدودحم  هب  هجوت 

یخزود هک  ار  یطیارـش  نآ  ماـمت  ینعی  تسا  مرج  ملظ و  وا و  هداتـسرف  اـب  يرگ  هزیتس  دـنوادخ و  يدـبا  خزود  هب  دورو  هلزنم  هب  كرش 
. دش دهاوخ  لماش  ار  یهلا  باذع  هب  ندوب  دلخم  ندوب و 
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تاوطخ اوعبتت  و ال  میئامن ...(  یم  هظحالم  صوصخ  نیا  رد  تحارـص  اب  ار  دـنوادخ  یهن  هرقب  هکراـبم  هروس  كرابم 164  تایآ  رد  اـم 
هـسوسو ینعی  ناطیـش  تاوطخ  زا  ینعی  نوملعت )...  ام ال  هللا  یلع  اولوقت  نا  ءاشحفلاو و  ءوسلاب  مکرمای  امنا  نیبم ، ودع  مکل  هنا  ناطیـشلا 

اشحف و يدب و  هب  ار  امـش  دنک  یم  رما  وا  هک  یتسردب  تسا و  راکـشآ  نمـشد  امـش  يارب  وا  هک  دینکن  يوریپ  ناطیـش  مدـق  هب  مدـق  ياه 
تسا رتالاب  اشحف  ءوس و  زا  دنوادخ  یهن  موس  تمسق  دوش  یم  روصت  هچنآ  سکع  هب  دیرادن و  ملع  نآ  هب  ار  هچنآ  ادخ  رب  دیئوگب  هکنیا 
دیامرف یم  دنوادخ  هکنیا  لیلد  هب  دنیامن  یم  يربهر  ینادیواج  خزود  هک  یهورگ  تماما  زا  يوریپ  نمضتم  تسا و  كرش  نمضتم  اریز 

رد وجتسج  اذل  غورد و  هب  ادخ  رب  دیامن  یم  دراو  يرتفا  هک  یـسک  زا  رتراک  متـس  تسیک  ینعی  ابذک )...  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نمف  )
هطـساو هب  نآ  رد  رظنراـهظا  ییاـناوت  هدـش و  یهن  نآ  زا  هـک  تـسا  يا  هلوـقم  رد  دورو  ناـمه  نـیقی  عـطق و  هـب  تیدـحا  ترـضح  تاذ 
يزادرپ غورد  ییارـس و  هوای  قیداصم  زا  عقاو  رد  دوش  یم  رداص  لیلع  نهذ  زا  هچنآ  هدشن و  هداد  اه  ناسنا  هب  تخانـش  رازبا  تیدودحم 

هتخاس هچنآ  ره  نومـضم  نیا  اب  دندومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ام  يالوم  تسا  ناطیـش  ماهلا  لطاب و  ياه  هتفای  ینهذ و  تاروصت  هب  نامیا  و 
رشب شکرس  سفن  میناد  یم  زین  ام  درادن و  ادخ  اب  یطابترا  ددرگ و  یم  زاب  امش  يوس  هب  تسامش و  قولخم  سپ  امـش  ماهوا  اب  دوش  یم 
یهن مغریلع  یتسه و  قلاـخ  يادـخ  شتـسرپ  ندوب  يرطف  مغریلع  تسا  هدوب  وا  مهف  روعـش و  رد  هک  یـصقن  هطـساو  هب  تقلخ  ءادـتبا  زا 

ناگداتسرف اب  يرگ  هزیتس  يزیرنوخ و  گنج و  هب  تسد  دوخ  لیطابا  شتسرپ  هار  رد  تسا و  هدوب  ادخ  رهاظم  شتـسرپ  لابند  هب  ناربمایپ 
دمحم ناوریپ  اب  لیجنا  تاروت و  ناوریپ  ینعی  باتک  لها  راکـشآ  ناهنپ و  ياه  يرگ  هزیتس  دـهاش  خـیرات  لاثم  روطب  تسا  هدز  زین  ادـخ 

زا اوران  ياه  نوخ  اهنآ  يوس  زا  نازیم  هچ  ات  هک  تسا  هدوب  دهاش  زین  هلاس  رازه  دنچ  خیرات  تسا و  هدوب  یهلا  ربمایپ  نیرخآ  ادخ  لوسر 
لوط رد  هک  یتسرپ  تب  هطلس  گنهرف  زا  هتفای  رییغت  ياه  هزومآ  هکنآ  يارب  ًافرـص  تسا  هدش  هتخیر  نیمز  رب  دنوادخ  هدیدنـسپ  تما  نیا 

رقتـسم دوخ  عماوج  رد  ار  دنا  هدش  راچد  نآ  هب  یتسرپادـخ  رد  هک  یکرـش  هدـش و  دراو  لیجنا  تاروت و  نوتم  رب  هلاس  رازهدـنچ  خـیرات 
زا یکی  میا و  هدرک  تباث  ًاحورـشم  لیجنا  تاروت و  رب  دوخ  ریـسفت  باتک  رینم و  جارـس  جاجتحالا و  باتک  رد  ار  بلاطم  نیا  ام  دنیامن و 

حور یکی  ردپ و  ینعی  شدوخ  یکی  دش  تمـسق  هس  ادـخ  ینعی  تسادـخ  زا  تمـسق  کی  ناونع  هب  حیـسم  شتـسرپ  لطاب  ياهدامن  نیا 
تروص هب  هک  سدقلا 
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ات هس  توسان )  ) ینعی دـندمآ  نیئاپ  و  توهال )  ) دنتـسه یکی  الاب  نآ  اهنآ  ادـخ و  دـنزرف  ینعی  حیـسم  یـسیع  یموس  دـش و  لزاـن  رتوبک 
نید نا  ناوریپ  كرـش  قیداصم  زا  ادخ  ناونع  هب  حیـسم  شتـسرپ  اذل  ات و  هس  دنراد  ترثک  نیئاپ  یکی و  دنراد  تدحو  الاب  ینعی  دنتـسه 

. دزادنا یم  ورف  خزود  رعق  ار  اهنآ  ملظ  هب  تیاضر  ملظ و  هطساوب  هک  تسا  یناهانگ  راب  زا  رظن  فرص 

لامعا ینعی  تاداع  قرخ  ای  تازجعم و  ندـید  اب  هک  درک  هراـشا  یهورگ  نیئاـپ  كرد  هب  یتسیاـب  تاـفارحنا  نیا  یباـی  هشیر  ثحب  رد  و 
، درک هراشا  نایحیـسم  هورگ  تیرثکا  هب  ناوت  یم  هورگ  نیا  قیداصم  يارب  لاـثم  ناونع  هب  هک  دـنوش  یم  هدیـشک  ریـسم  نیا  هب  يداـعریغ 
ام هک  دندرک  یم  یفن  ار  وا  ییادخ  عوضوم  دنتسناد و  یم  ربمایپ  ار  حیسم  هک  دنتشاد  دوجو  يرایسب  ياه  هورگ  نایحیـسم  نایم  رد  اریز  )
زا هداعلا  قراخ  یلامعا  هظحالم  هطساوب  هک  مالسا  ردص  ناناملـسم  زا  یهورگ  و  میدومن ) نشور  دوخ  هناگ  هس  بتک  رد  ار  عوضوم  نیا 
هاچ دود  طسوت  یجیردت  لتق  هب  موکحم  ترـضح  نآ  طسوت  هکنآ  مغریلع  دندش و  وا  ییادخ  هب  دـقتعم  بلاط  یبا  نب  یلع  موصعم  ماما 

تلع هک  شاب  هاگآ  دنمدرخ  اناد و  لقاع  يا  وت  سپ  دـندش  لصاو  خزود  هب  ات  دـندرکن  عوجر  قح  يوس  هب  دوخ  تاداقتعا  زا  زاب  دـندش 
ندوب لطاب  دندومن و  روصت  راکنا  لباقریغ  یتقیقح  ار  دوخ  ياه  تفایرد  اه و  هتسناد  لیلد  ره  هب  هک  دوب  نآ  تعامج  نیا  ندش  یخزود 

نیا یبای  هشیر  ثحب  رد  لبق  تالمج  رد  اـم  تسا  هدوب  یتسه  قلاـخ  يوس  زا  تیادـه  قح  بحاـص  هک  یـسک  زا  یتح  دـنتفریذپن  ار  نآ 
یم هدیـشک  ریـسم  نیا  هب  يداعریغ  لامعا  ینعی  تاداع  قرخ  تازجعم و  ندـید  اب  هک  میدرک  هراـشا  یهورگ  نیئاـپ  كرد  هب  تاـفارحنا 
ادخ هب  نامیا  لماک  دارفا  هورگ  رد  تازجعم  عوقو  ینعی  دیامن  یم  یهن  نآ  زا  تیاده  قح  بحاص  تسا و  لطاب  هک  يریـسم  ینعی  دنوش 
ریغ زا  هزجعم  ماجنا  ایآ  تسا  نآ  یـساسا  مهم و  هتکن  دوش  یم  یهتنم  هزجعم  نابحاص  نتـسناد  ادخ  هب  لیلع  تسپ و  كرد  اب  دارفا  رد  و 

ار يروما  هک  دـشاب  رداق  سک  ره  رگا  ینعی  تسا  یفنم  خـساپ  دوش  یم  رداـص  مه  موصعم  ناـماما  ءاـیبنا و  ینعی  تیادـه  قح  ناـبحاص 
بحاص ندوب  تیادـه  قح  بحاص  يربمایپ و  توبن و  رب  لیلد  هزجعم و  راک  نیا  دـیامن  لومعم  تسین  رداق  یـسک  زگره  هک  دـهد  ماجنا 
ترضح میرک  نآرق  یقاب  هزجعم  ادخ و  لوسر  يارب  رمقلا  قش  و ،...  وا ، ياصع  ندش  اهدژا  یـسوم ، يارب  ایرد  نتفاکـش  دننام  تسا  نآ 

زا ندروآ  نوریب  مالسلا و  هیلع  یلع  يارب  باتفآ  نتشگرب  مهجرف و  لجع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
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وا تداهـش  دوسالارجح و  ملکت  يریمح و  دیـس  هیـضق  رد  قداص  نب  دـمحم  نب  رفعج  بانج  اب  هیفنح  دـمحم  باـنج  ندومن  ملکت  ربق و 
لامعا رد  تضایر  ای  وداج و  رحـس و  هرمث  هک  لامعا  ریاس  رودص  یلو  نیدـباعلا و ،...  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  موصعم  ماما  تیناقح  يارب 

یم رداق  نآ  هب  ندیـشک  تضایر  اب  زین  نارگید  اریز  تسا  جراخ  هزجعم  قیداصم  زا  دـنهد  یم  تروص  دـنه  ناضاترم  هچنآ  دـننام  تسا 
روما رد  فرـصت  وا  حور  دهد  رارق  تضایر  رد  ار  دوخ  مسج  هاگره  تسا و  یمـسج  یحور و  ظاحل  هب  اناوت  يدوجوم  ناسنا  اریز  دنوش 
لطاب يدانم  دوب و  دهاوخ  قح  یعرـش و  وا  ییاناوت  دشاب  تعیرـش  ریـسم  رد  ینعی  دشاب  قح  وا  تضایر  نیا  رگا  درک و  دـهاوخ  یکیزیف 
دهاوش نایب  لابند  هب  ام  لبق و  نورق  رد  دادقم و ...  یسراپ ، ناملس  ام و  رـصع  رد  یلح  همالع  یلیبدرا ، سدقم  ترـضح  دننام  دوش  یمن 

 ...، و میتسین . نآ  تابثا  یخیرات و 

رب هک  سفن  تضاـیر  زا  یـشان  روـما  ماـجنا  هک  تسا  نشور  سپ  بلاـطم ، حوـضو  لـیلد  هب  دـنک  یم  تیاـفک  عوـضوم  ناـیب  اـم  يارب  و 
رد ییاناوت  نآ  تسین  ادخ  لوسر  دمحم  كاپ  تعیرـش  رادم  رب  نوچ  یلو  دیامن  یم  رداق  يروما  رب  ار  تضایر  بحاص  دشاب  لطابرادـم 

ماوع ندومن  هارمگ  یهارمگ و  هطـساو  هب  هکلب  داد  دهاوخن  شاداپ  رجا و  نآ  رب  دنوادخ  تسا  یناطیـش  تضایر  هدوبن و  میقتـسم  طارص 
هک يداعریغ  روما  ماجنا  میتسناد  سپ  دش و ،...  بکترم  یسوم  تما  اب  روعاب  ماعلب  هچنآ  دننام  داد و  دهاوخ  قوس  خزود  يوس  هب  سانلا 
نآ دشاب  هتفای  تسد  نآ  هب  تعیرش  ریسم  رد  رگا  نآ  هدنراد  هدشن و  بوسحم  هزجعم  دنشاب  هتـشاد  ار  نآ  دننام  ای  نآ  ماجنا  ییاناوت  همه 
رد ییادج  کلسم  بهذم و  دوخ  يارب  یصخش  نینچ  دوب  دهاوخ  رجا  بحاص  نآ  هدنراد  بوسحم و  تلیضف  میقتسم و  طارص  رد  روما 
ریغ رد  ینعی  میقتسم  طارص  ریغ  رد  نآ  زا  جراخ  ای  تعیرش و  لخاد  رد  یسک  رگا  سکع  هب  درک و  دهاوخن  عضو  ربمایپ  تعیرـش  لباقم 

دهاوخ هناور  خزود  يوس  هب  تساوخزاب و  نآ  هدـنراد  یقلت و  یناطیـش  تردـق  نآ  دـبای  تسد  نآ  هب  نامزلارخآ  ربمایپ  تعیرـش  ماکحا 
دیسر صقان  ام  هب  تعیرش  ایآ  رگید  لاؤس  تسا . نیبتاکلا  مارک  اب  وا  باسح  هک  دیامن  مهارف  مه  یلکسم  بهذم و  دوخ  يارب  رگا  دش و 
تیالو اب  دنوادخ  اریز  تسا  رفاک  ادخ  باتک  دانتـسا  هب  دشاب  صقن  هب  لئاق  هک  یـسک  ًاعطق  دومرف  لماک  ار  نآ  لوسر  طسوت  دـنوادخ  ای 

لجع يدـهم  انالوم  ات  نیموصعم  همئا  ترـضح و  نآ  تیالو  اب  سپ  مکنید ،) مکل  تلمکا  مویلا   ) دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  مولظملا  انالوم 
بتکم چیه  هب  زاین  تسا و  لماک  نید  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 
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هعیـش ياعدا  نیا  دـشاب و  هدـش  نییعت  نیموصعم  هب  لصو  وا  ياعدا  دـیاب  دـیامن  ییاعدا  یـسک  رگا  تسین و  نآ  لیمکت  يارب  کلـسم  و 
هچ ءایبنا و  تثعب  زا  لبق  هچ  مهم  بلاطم  زا  یکی  هک  مینادب  تسا  مزال  همادا  رد  میرادن  هعیش  ریغ  اب  يراک  ًالعف  اذل  تسا و  یماما  هدزاود 

هنوگچ هک  میوش  هاگآ  هک  تسا  مهم  لیلد  نیا  هب  بلاطم  نیا  نتـسناد  تسا و  هدوب  گرم  زا  دعب  یگدـنز  تایح و  عوضوم  نآ ، زا  دـعب 
هلمج زا  یبهذم  بتک  نتم  رد  ای  رانک و  رد  ینید و  ياه  هزومآ  رد  ناتـساب  نایدـنه  نایمور و  ناینانوی و  نایرـصم ، ياه  هشیدـنا  راکفا و 

اهنآ هلمج  زا  هک  هدـش  دراو  نانآ  ياه  باتک  نوتم  تارابع و  رد  اـهنآ  ياـه  تنـس  بادآ و  هنوگچ  تسا و  هدـش  دراو  لـیجنا  تاروت و 
هدروآ لیجنا  تاروت و  رب  ریسفت  رینم و  جارـس  باتک  ود  رد  ار  اهنآ  هب  طوبرم  تادنتـسم  كرادم و  ام  تسا و  يرگوداج  وداج و  بادآ 

رد ماـغدا  اـب  تاداـقتعا  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  میئاـمن و  یم  هظحـالم  هعیـش  عماوج  رد  ار  اـهنآ  یلمع  راـثآ  ینوـنک  رـصع  رد  میا و 
زا رثأتم  هک  يرـشب  ملاس  لوقع  اب  يریگرد  رد  یلو  دـیامیپب  ار  لماکت  یقرت و  هار  هک  تسا  هدومن  یعـس  مه  رد  يریذـپریثأت  رگیدـکی و 

دوخ یمجاهت  عضاوم  رد  یتاحالصا  يرشب ، هعماج  یعمج  لوقع  مهجرف و  لجع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  كاپ  ياه  هزومآ 
زا راصتخا  تیاعر  تهج  هب  ناهرب  نیا  رد  ام  دـهد  یم  همادا  دوخ  هار  هب  دراوم  ریاس  رد  یلو  ماجنا  اه و ،...  ناـسنا  ندومن  یناـبرق  دـننام 
هب نادان  لـهاج و  یهورگ  هک  ار  ادـخ  تینامـسج  عوضوم  یتقو  لاـثم  روطب  میئاـمن  یم  زارتحا  دراوم  زا  یـضعب  رد  يرورـض  ریغ  هلاـطا 

موحرم اریز  میوش  لطعم  نآ  رد  یلیخ  میناوت  یمن  مینک  یم  در  دنراد  داقتعا  نآ  هب  مهیدیا ) قوف  هللادی   ) نآرق رد  دـنوادخ  مالک  دانتـسا 
هدیمهف ياه  مهفن  دنتسه  هنوگ  ود  مهفن  ياه  ناسنا  دومرف  یم  ما  هلاخ  موحرم  دراد و  ار  شیمواگ  لهچ  روز  مهفن  مدآ  دومرف  یم  مردپ 

روطب ای  میرادن و  ار  دنراد  ار  شیمواگ  لهچ  روز  هک  یناسک  مهفن و  ياه  مهفن  اب  هلداجم  ثحب و  ناوت  ًالعف  ام  اذـل  مهفن و  ياه  مهفن  و 
كرابم لاثمت  ریز  رد  ار  اهنآ  هناقـشاع  تاجانم  میراذـگب و  تقو  یلیخ  نایدـنه  یتسرپ  لسانت  دـیاقع  ندومن  در  يارب  میناوت  یمن  لاـثم 

دیاش دوبن  وا  تیانع  لضف و  رگا  اریز  میراد  ار  ادخ  هاگرد  هب  يرازگرکش  هفیظو  طقف  ام  مینک  هئطخت  يا  هرقن  گرزب  یلسانت  تلآ  کی 
لد ناج و  زا  ار  سدـقم  هاگتدابع  نیا  نارئاز  میداتـسیا و  یم  فص  رد  یلـسانت  تلآ  هاگتدابع  رد  تمدـخ  يارب  هک  میدوب  یناسک  زا  ام 

رـشب هک  شاب  هاگآ  دـنمدرخ  اناد و  لقاع  يا  وت  سپ  تسا  راصتخا  تیاعر  رد  ناـهرب  نیا  رب  اـم  رارق  سپ  میدومن  یم  يرکون  تمدـخ و 
دوخ و دوجو  هب  هقالع  وءاقب  سح  هطساو  هب  هیلوا 
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دوب بسانم  لمعلا  سکع  لابند  هب  دوب  وا  رانک  رد  هک  اه  تمعن  نآ  زا  يریگ  هرهب  زین  دوب و  هدومن  هطاـحا  ار  وا  هک  تارطخ  نآ  زا  عاـفد 
هدیمان و ادخ  ار  درک ، یم  دـیدهت  ار  وا  ماگنه ،...  هب  ای  گنج  ماگنه  هب  ای  ناتـسهوک  ای  ایرد  ای  لگنج  رد  هک  ار  رترب  ياه  تردـق  نآ  وا 
ار نآ  وا  هعماج  مدرم  ای  هلیبق  ناج  نتفرگ  اب  هک  درک  یم  روصت  وا  هک  اهنآ  بضغ  راهم  يارب  درک و  نایادخ  نآ  میدقت  ار  دوخ  شتـسرپ 
ای نارگوداج  مان  هب  یهورگ  رترب  ياـه  تردـق  نیا  اـب  طاـبترا  يرارقرب  يارب  درک و  مادـقا  یناـبرق  يدارا  میدـقت  هب  داد و ،...  یم  ناـشن 

دندش لئاق  ییادخ  هب  رگید  تاروصت  ای  دوخ  سفن  هب  سایق  اب  دنتـشاد و  ار  راک  نیا  رد  مزال  تراهم  هک  دندمآ  دوجوب  ای ،...  نارحاس و 
اهنآ دندیمان  نایدنه ،...  شیمد و  ای  توحت  نایرـصم  سوئز و  ناینانوی  رتیپوژ و  ار  نآ  ناتـساب  نایمور  هک  تسا  نایادخ  نیا  يادـخ  هک 

تحاران ار  نایفارطا  ینابرق  يادصورـس  هکنیا  يارب  دندرک و  یم  میدقت  ار  ناکدوک  ًاصوصخ  یناسنا  ناینابرق  نایادـخ  نیا  تیاضر  يارب 
اهنآ ریز  رد  هک  ییاه  تب  شوغآ  رد  ای  ایرد و  ای  هناخدور  بآ  رد  ار  ناینابرق  اهنآ  دندز  یم  لهد و ...  لبط و  ندومن  ینابرق  نامز  دنکن 

هام و ایرد و  اه و  بوچ  اه و  گنس  نیا  اهتنا  ات  ءادتبا  زا  تعامج  نیا  هک  يدش  هاگآ  سپ  دنتخادنا و ،...  یم  دندرک  یم  اپب  خرس  شتآ 
رد هتخاس و  ار  نآ  رهاظم  اهنآ  هک  دنتسناد  یم  یلماوع  رب  مکاح  ییرمان و  یتردق  ار  ادخ  دنتسناد و  یم  دوخ  نایادخ  رهاظم  ار  دیشروخ 

يوس هب  یهن و  لمع  نیا  زا  ار  مدرم  ات  دومرف  ثوعبم  ار  ناربمایپ  دنوادخ  دندومن و  یم  ینابرق  اهنآ  ياپ  هب  شتسرپ و  ار  اهنآ  دوخ  دباعم 
تاجن يارب  ییارجا  يوگلا  ات  داد  رارق  میهاربا  هلیـسو  هب  یناسنا  ینابرق  زا  یهن  زا  يدامن  ار  لیعامـسا  ترـضح  دنهد و  قوس  یتسرپادخ 
ءانثنتسا هب  نانآ  ياه  نیئآ  بادآ و  یتسرپ و  تب  تب و  شور  هار و  مه  زاب  نامز  رورم  هب  دوجو  نیا  اب  دوش و  نادان  هاگآان و  ياه  ناسنا 

دوعوم یبن  نیرخآ  روهظ  نامز  ات  دیدرگ  لیدبت  نانآ  یبهذم  ياه  هزومآ  هب  تفای و  هار  لیجنا  تاروت و  یبهذم  بتک  رد  یناسنا  ینابرق 
نادان و رشب  هک  دش  مولعم  اجنیا  ات  سپ  دومرف  رونم  ار  ناهج  دوخ  دوجو  رون  اب  هک  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ینعی  ءایبنا 

ینب نیب  رد  شیارگ  شـشک و  نیا  ًاصوصخ  تسا و  هدومن  یم  باختنا  دوخ  شتـسرپ  يارب  ار  ییاه  شور  ءایبنا  میلاعت  فـالخرب  هاـگآان 
ام تسا . نایامن  دوهشم و  ًالماک  هتفای و  یلجت  يرگوداج و ،...  وداج و  بادآ  یتسرپ و  تب  تب و  گنهرف  لماک  طلست  لیلد  هب  لیئارـسا 

میرک نآرق  رد  ام  میئامن ، یم  هظحالم  نیطایش ...  هنجا و  اب  ناتـسرپ  تب  نارگوداج و  طابترا  زا  ار  تاروت  ربخ  ناطیـش و  زا  ار  نآرق  ربخ 
هک میراد  غارس  ار  يدهاوش 
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هنجا اب  هک  یناسک  يوریپ  زا  ار  لیئارسا  ینب  دیامن  یم  یهن  هک  میراد  تاروت  زا  ار  ییاهزارف  زین  دزادرپ و  یم  ناطیـش  تیـصخش  نییبت  هب 
دنیامن یم  داجیا  ام  یگدـنز  ياه  شور  رد  ار  یتارثا  هک  میوش  یم  هاگآ  یتادوجوم  دوجو  زا  راک  همادا  رد  ام  سپ  دـنراد و ،...  طاـبترا 

تسا و ناسنا  نطاب  ربمایپ  هک  لقع  هب  عوجر  هطساو  هب  ار  دب  تادوجوم  همه  رب  هبلغ  تردق  دنوادخ  هک  تسا  نآ  رب  هدنراگن  داقتعا  یلو 
هدراهچ ماـما و  هدزاود  هب  لـسوت  تسا و  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ادـخ  لوسر  ترـضح  هک  رهاـظ  ربماـیپ  هب  عوجر 

هب ار  ناسنا  هانگ  ازج  زور  تمایق و  زور  رد  دـنوادخ  لیلد  نیمه  هب  دـیامرف و  یم  اطع  ار  هلالج  لـج  هللا  ترـضح  هب  لـکوت  اـب  موصعم و 
رب دشاب  هدومن  مهارف  زین  ار  یسک  یهارمگ  تابجوم  رگا  تسا و  دوخ  راتفر  لامعا و  لوئـسم  سک  ره  هکلب  دیامن  یمن  راب  یـسک  ندرگ 

هلالج لج  قح  ترـضح  ات  میرب  یم  هانپ  دنوادخ  هب  وا  راصنا  ناوعا و  هدش و  هدنار  ناطیـش  زا  هشیمه  ام  سپ  دوش . یم  هدوزفا  وا  باذـع 
بر ای  نیمآ  نیمآ  نیمآ  دیامرف  ظفح  دوخ  نانمشد  نتف  رورش و  زا  ار  ام  شهاگرد  نادنموربآ  يوربآ  دوخ و  تمظع  لضف و  هطـساو  هب 
اهنآ راتفگ  هکنآ  لیلد  هب  دنا  هدوبن  ینید  یبهذم و  ياه  هزومآ  ریثأت  تحت  هک  یناسک  گرم  زا  دعب  یناگدنز  صوصخ  رد  ام  نیملاعلا و 

تاداقتعا نیا  ساسا  رب  هک  میئامن  یم  هراشا  طقف  میئامن و  یمن  فلت  ار  دوخ  تقو  تسا  هدوب  ینیب و ،...  شیپ  نامگ و  سدـح و  هیاـپ  رب 
یم رارق  یتمیق ،...  ياه  گنـس  الط و  زا  ییوداج  ياه  مسلط  نانآ  ییایموم  نیب  رد  هدومن و  ییاـیموم  ار  داـسجا  ناتـساب  نایرـصم  هواـی ،

کـسوس  ) مود گرم ) باتک   ) لوا دنیامن  هارمه  دوخ  ناگدرم  اب  ار  هلیـسو  هس  ات  دندوب  دیقم  دـنوش و  عفد  اهنآ  زا  هثیبخ  جاورا  ات  دـنداد 
هب تشاد  هارمه  هب  ار  کین  لامعا  تسرهف  هک  زین  بلق  کسوس  دوب و  فرط  نآ  رد  هدرم  تایعافد  گرم  باـتک  یتباـشوا ،)  ) موس بلق )

همـسجم یطباشوا  دوشن و  هدروخ  اه ) هدرم  ناگدـنروخ   ) طسوت هدـشن و  بوضغم  اـت  تفر  یم  تساوخزاـب  يوزارت  يور  وا  بلق  ياـج 
، دنمدرخ اناد و  لقاع  يا  سپ  دندرک و ،...  یم  ناسآ  وا  يارب  ار  یگدنز  ترخآ  ناحتما  رد  یلوبق  زا  سپ  هک  دوب  یگنـس  ای  یبوچ  ياه 

ياه هشیدـنا  راکفا و  هدومن و  يوریپ  ار  یهلا  ریغ  ياه  هزومآ  هک  یناـسک  هلاـس  رازه  دـنچ  تاداـقتعا  یگدـنز و  شور  هصـالخ  تسنیا 
هلاس رازه  دـنچ  درکلمع  هب  میـسر  یم  سپ  دـنا . هدومن  ذـخا  دنتـشادن  يربمایپ  ياـعدا  هک  نیرکفتم و ،...  هفـسالف و  زا  ار  دوخ  ناـگرزب 

مه ناگرزب  نآ  اب  هک  یناسک  لوا  هورگ  دنوش  یم  میـسقت  هورگ  ود  هب  نانآ  سپ  نامز  نیا  ات  دـنا  هدرک  يوریپ  یهلا  ءایبنا  زا  هک  یناسک 
نانآ اب  هک  یهورگ  دنا و  هدوب  نامز 
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یم ددرگن و  مکاح  نآ  رب  نامز  رورم  ات  میروآ  یم  هنوگنیا  هب  ار  يدـنب  میـسقت  نیا  ام  يراتفر  تیهاـم  لـیلد  هب  هک  دـنا  هدوبن  ناـمز  مه 
اهنآ زا  دـعب  هک  یناسک  هچ  دـنا و  هدوب  اهنآ  نامز  رد  هک  یناسک  هچ   ) دـنا هدومن  يوریپ  یهلا  ءایبنا  زا  هک  یناسک  نامز  نیا  ات  هک  میئوگ 

(. دنا هدمآ  اهنآ  زا  دعب  هک  یناسک  هچ  دنا و  هدوب  اهنآ  نامز  رد  هک  یناسک  هچ   ) دنا هدومنن  يوریپ  یهلا  ءایبنا  زا  هک  یناسک  و  دنا ) هدمآ 
اهنآ دنتـسه و  ناراگتـسر  مهجرف  لـجع  مالـسلا و  مهیلع  دـمحم  لآ  دـمحم و  یعقاو  ناوریپ  هک  میراد  نآ  رب  داـقتعا  لوا  هورگ  رد  سپ 

فیرحت بتک  تاروتـسد و  زا  هک  یناسک  لوا  دـنوش  یم  میـسقت  هورگ  ود  هب  دوخ  هک  دـندومن  يوریپ  یهلا  ءایبنا  زا  هک  دنتـسه  یناـسک 
نامیا وا  هب  دـنداد  تراشب  وا  ندـمآ  هب  ءایبنا  همه  هک  دوعوم  یبن  نامه  ینعی  ادـخ  لوسر  تثعب  نامز  رد  سپـس  دـندومن و  يوریپ  هدـشن 
دمحم لآ  دمحم و  ناوریپ  ینعی  دندرک  تیعبت  يوریپ و  وا  ءایـصوا  زا  تیرـشب  ملاع  یجنم  رونرپ  روهظ  نامز  ات  نامز و  نیا  ات  دندروآ و 
نامیا اهنآ  هب  ناـنآ  زا  دـعب  ناـمز  رد  هچ  ءاـیبنا و  ناـمز  رد  هچ  خـیرات  لوط  رد  هک  یناـسک  مود  هورگ  مهجرف و  لـجع  مالـسلا و  مهیلع 
نامیا وا  ءایـصوا  هب  هدوب و  دوعوم  یبن  رانک  رد  هک  یناـسک  زین  هدرواـین و  ناـمیا  دوعوم  یبن  هب  مه  زاـب  بتک  فیرحت  زا  سپ  هدرواـین و 

یب مخ  ریدـغ  رد  ادـخ  لوسر  تیاـصو  هب  دـندومن و  داـجیا  تعیرـش  نید و  رد  اـه  يژک  دـندروآ و  اـه  تعدـب  دوخ  دزن  زا  دـندرواین و 
رد ادخ  باتک  مکح  مالـسا و  تعیرـش  مکح  هب  ام  سپ  دنداد ، همادا  اهنآ  هار  هب  تعامج  نیا  ناوریپ  خـیرات  لوط  رد  دـندرک و  یمارتحا 

يرگ هزیتس  گنج و  نطاب ، كرش  یسیع و ،...  نتسناد  ادخ  اه و  تب  شتسرپ  رهاظ  كرـش  هکنیا  هب  میدروآ  ار  یبلاطم  كرـش  اب  هطبار 
رهاظ كرش  اب  گنج  سپ  میا  هدروآ  دوخ  ریسفت  باتک  رد  ار  نآ  حورشم  ام  هک  تسا  ترـضح  نآ  هدش  نییعت  ءایـصوا  ادخ و  لوسر  اب 

شتسرپ ینعی  درادن  تب  شتسرپ  یمالسا  هعماج  رد  یسک  رضاح  لاح  رد  درک و  دوبان  افواب  نارای  دوخ و  یـصو  هارمه  هب  ادخ  لوسر  ار 
تب كرـش و  قیداصم  زا  ار  رهم  رب  هدجـس  هک  یبصان  نارجحتم  ياـه  ییوگ  هواـی  هتبلا  دـنادب و  ادـخ  رهظم  ار  نآ  هک  يدوجوم  یئیش و 
سپ میئامن  یم  زارتحا  اهنآ  خساپ  ندروآ  زا  راصتخا  تهج  هب  ام  دنا و  هداد  خـساپ  مالعا  ءاملع  ار  هباشم  دراوم  ریاس  دـنناد و  یم  یتسرپ 
سپ میئامن  یم  ریسفت  حیضوت و  ار  نآ  يداقتعا  هلوقم  ثحب ، طابترا  هب  هجوت  اب  ام  یلو  دراد  رایسب  عاونا  هک  ینطاب  كرـش  دنام  یم  یقاب 

اه و بتکم  سابع  ینب  هیما و  ینب  رباج  ياه  تلود  تیمکاح  ادـخ و  لوسر  تلحر  زا  دـعب  هک  شاب  هاـگآ  دـنمدرخ  اـناد و  لـقاع  يا  وت 
نانوی و مور و  رصم و  یفسلف  ياه  هشیدنا  ساسا  رب  یتوافتم  ياه  کلسم 
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جیورت غیلبت و  نانآ  ياه  هشیدنا  رگمتس  رباج و  نامکاح  تیامح  تحت  رد  دش و  هتخادرپ  هتخاس و  تیبلها  نانمـشد  نیب  رد  ناتـساب  دنه 
. دش یم  تیامح  و 

ربج دیاقع  جورم  یبتاکم  دیدرگ  جیورت  دشر و  سابع  ینب  هیما و  ینب  رگمتس  رباج  رصانع  هدرورپ  تسد  هک  یسایس  بتاکم  نیا  نیب  رد 
دوش یم  رداص  وا  هیحان  زا  بوخ  هچ  دب و  هچ  لامعا  یمامت  تسا و  قلطم  رداق  دنوادخ  هشیدنا  نیا  ساسارب  دـندوب ، اه  ناسنا  لامعا  رد 

اب گنج  عقاو  رد  رترب  تردق  تموکح و  اب  يرگ  هزیتس  تسادخ و  مکح  هعماج  رد  رترب  تردق  دوجو  اذل  درادن و  يرایتخا  چیه  رـشب  و 
لعج یتایاور  زین  نآ  میکحت  ياتـسار  رد  ددرگ و  یمرب  ادخ  هب  دب  کین و  زا  وا  لامعا  داد و  تردق  وا  هب  ادـخ  اریز  دوش  یم  یقلت  ادـخ 
دنداد تروص  هک  یلامعا  اب  هطبار  رد  هشیاع  شرتخد  لوا و  هفیلخ  رکبوبا  زا  یتارابع  دوجو  دـنداد و  شرتسگ  هعماج  حطـس  رد  هدومن و 
رگید رکفت  نیا  ساسا  رب  تسا  هتـشاد  دوجو  دـعب  هب  مالـسا  ردـص  زا  یمالـسا  عماوج  یمامت  رد  راکفا  نیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـیب 

هب داقتعا  ینعی  تسین و ،...  مولظم  ملاظ و  نیب  یقرف  دوش و  یم  ینعم  یب  زین  ندوب  بوخ  دب و  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  یمنهج  تشهب و 
ینادواج و خزود  تشهب و  نآ  رد  و  تسا ، قصلم  هارمه و  داعم و ،...  اـه و  ناـسنا  يدـب  یبوخ و  خزود و  تشهب و  یفن  اـب  لاـمعا  ربج 

مه موزلم  مزال و  ندوب  مولظم  ملاظ و  ای  ندوب و  دـب  بوخ و  رد  رایتخا  مدـع  اه و  ناـسنا  لاـمعا  رد  ربج  نیارباـنب  دوش ، یم  راـکنا  داـعم 
هتفای و لیمکت  ياه  بتکم  یناتساب  ياه  تلود  هفسلف  گنهرف و  ریثأت  هب  هجوت  اب  دعب  هب  مالـسا  ردص  زا  شرگن  نیا  اب  سپ  دوب . دنهاوخ 
هب رهاظتم  امندهاز و  ياه  هورگ  روهظ  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  زا  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  تشاذـگ و  دوجو  هصرع  هب  اپ  هدـش  نیودـت 
ادخ لوسر  دمحم  نادناخ  يوس  زا  هک  یمالـسا  هعماج  رب  مکاح  تیونعم  اب  هلباقم  يارب  يرگ  یفوص  فوصت و  بلاق  رد  يوقت و  دهز و 

اب هتبلا  ناـیفوص  نیا  ددرگ و  یم  سوسحم  تشاد ، دوجو  تراـهط  تمـصع و  تیبلها  ینعی  مهجرف  لـجع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دقاف یلو  دـنراد  یلکـش  توافت  دـندمآ  دوجوب  هعیـش  عماوج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یتسود  شـشوپ  هفاـفل و  رد  هک  یناردـنلق  ناـیفوص و 

ناوریپ ياه  ییوگ  هفازگ  ولغ و  یکیزیف و  ياه  ییاناوت  ندروآ  تسدـب  اه و  تضایر  هارمه  هب  دـهز  هب  رهاـظت  دنتـسه . یتیهاـم  تواـفت 
یلازغ و دمحم  ماما  یبرع و  نبا  دننام  ملق  تریصب  یب  نابحاص  دیاقع  راکفا و  رد  نانآ  راکفا  ریثأت  فوصت و  ياه  بتکم  زورب  تابجوم 

لها هعماج  رد  یتدیقع  تافارحنا  ندمآ  دوجوب  نانآ و  لاثما 
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، يولوم هلمج  زا  ادـخ و ،...  رد  اـنف  وحم و  یقـشع و  ياـه  هبذـج  قـشع و  رادتـسود  رخأـتم و  مدـقتم و  يارعـش  رب  ًاـصوصخ  زین  تنس و 
رد رـضاح  رـصع  رد  وت  دوش و  یم  هتخانـش  وا  هویم  زا  تخرد  هک  شاب  هاگآ  دنمدرخ  اناد و  لقاع  يا  وت  سپ  دش  راطع و ،...  يرتسبش و 
ره کیدزن و  مه  هب  تیهام  رد  یلو  دنراد  یلکش  توافت  هک  يوش  یم  وربور  دیاقع  زا  هورگ  هس  اب  هیلوا  ياه  ناسنا  ياه  شتـسرپ  همادا 

هورگ هس  نیا  دنا و  هدـش  هدـیمان  افرع  هفـسالف و  هیفوص ، هورگ  هس  نیا  دـنا . هتفر  وس  کی  هب  یجراخ  ياه  لمعلا  سکع  هطـساوب  مادـک 
هیرظن نآ  هب  ًاحالطـصا  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتن  کی  اب  هباشم و  یلو  يوهام  توافتم  ییاه  تشادرب  هب  یلکـش  ياه  تواـفت  زا  رظن  فرص 

هب ارعـش  زا  یـضعب  یلازغ و  یبرع و  نبا  هلمج  زا  هیرظن  نیا  رب  دارفا  زا  یـضعب  يراذـگریثأت  تهج  هب  ام  دوش  یم  قـالطا  دوجو  تدـحو 
ار راقفلاوذ  ناهرب  میا  هدومن  نایب  نونک  ات  هچنآ  قیبطت  لیلحت و  هیزجت و  هب  سپس  میزادرپ و  یم  اهنآ  هنونعم  تارظن  هطقن  زا  یضعب  نایب 

. میرب یم  نایاپ  هب  دیحوت  نایب  رد 

تسا ییاط  متاح  دالوا  زا  یـسلدنا  نیدلا  یحم  هب  فورعم  یلع  نب  دمحم  وا  مان  هک  تسنیا  دنا  هدومن  لقن  یبرع  نبا  صوصخ  رد  هچنآ 
رد دنک و  یم  دای  مارتحا  هب  دوخ  راثآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  وا  تفای  تافو  قشمد  رد  يرجه  لاس 638  هب  تشون و  باتک   848 هک ... 

( بیجلا قش   ) و موتخملا ) اعدلا   ) هلاسر رد  نامز  بطق  ناونع  هب  نامز  ماما  زا  ًاصوصخ  هدرک و  هجوت  تیبلها  لیاضف  هب  دراوم  زا  يرایـسب 
ترـضح نآ  نارای  روهظ و  عیاقو  لیاضف و  لیامـش و  هرابرد  يدایز  بلاطم  تسوا  راثآ  زا  یکی  هک  هیکم  تاـحوتف  رد  وا  دـنک  یم  داـی 

تـسد هب  بسن و  لصا و  ظاحل  هب  هک  تسا  برع  زا  يدرم  نآ  يدـمحم  تیالو  متخ  اـما  تسا ...(  هدروآ  باب 73  رد  دـیامن و  یم  نایب 
( هقلطم تیالو  متخ   ) هناشن متخانـش و  ار  وا  يرجه  لاس 595  رد  تسا و  دوجوم  ام  نامز  رد  زورما  تسا و  موق  مرکا  تیـالو  نیا  نتفرگ 

یم ینس  وا  ياه  لقن  زا  یضعب  هطساوب  یضعب  هعیش  ار  وا  یضعب  اذل  مدید ،) ساق  رهـش  رد  هدومن  ناهن  ناگدنب  ناگدید  زا  قح  هک  ار  وا 
ار لاوقا  نیا  بجعتم و  ار  ییاهب  خیـش  ادـخ و ،...  لوسر  مسا  مه  همطاـف و  لـسن  زا  ادـخ و  هفیلخ  ناـمز ، ماـما  هراـبرد  وا  هدـیقع  دـنناد ،
اب رگید  یضعب  تسا و  هداد  وا  هیقت  رب  لامتحا  رکبوبا و ،...  هرابرد  ار  وا  لاوقا  ریاس  رکذ  سپس  تسا و  هدروآ  وا  ندوب  هعیـش  رب  يدهاش 
رد  ) نیدلا سمـش  خیـش  هخـسن  اب  دوخ  هخـسن  هلباقم  نامزرد  ینارعـش  هلمج  زا  دنا  هداد  ار  وا  ياه  باتک  رد  فیرحت  لامتحا  لیالد  نیا 

عوضوم رد  ناوارف  لامتحا  سپ  دنیب  یمن  وا  هخسن  رد  ار  اوران  بلاطم  زا  يرایسب  يرجه )  955
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نامز ماما  هب  تبـسن  ار  انث  حدـم و  نیمه  دوخ  اقنع  باتک  رد  یبرع  نبا  ددرگ  یم  حرطم  نانمـشد  يوس  زا  وا  بتک  رد  فیرحت  لـعج و 
دوش و یم  رهاظ  هک  دوجوم  هدـنز و  تسا  يا  هفیلخ  ار  دـنوادخ  دـیوگ ...(  یم  نامز  ماما  هرابرد  هیکم  تاحوتف  باب 366  رد  وا  دراد و 

دـشاب هدنامن  ایند  رمع  زا  رگا  دیامن و  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  وا  دشاب و  هدش  متـس  روج و  زا  رپ  ایند  هک  دوب  دـهاوخ  ینامز  وا  روهظ 
یم تسا و ...  یلع  نب  نیـسح  وا  دج  ادخ و  لوسر  لسن  زا  وا  دنک  تیالو  هفیلخ  نآ  ات  دنک  یم  ینالوط  ار  زور  نآ  ادـخ  زور  کی  رگم 

وا هب  میرم  نب  یـسیع  ات  دوب  دهاوخ  یقاب  تسا و  هدش  دلوتم  نابعش 255  همین  رد  تسا و  يرگـسع  نسح  ماما  دنزرف  يدهم  انامه  دیوگ 
باتک رد  مه  ام  لقن و  ناشیا  زا  ار  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  ثیدح  دوخ  ریدغلا  فیرش  باتک  رد  ینیما  همالع  ترضح  و  ددنویپب و ... 

ار وا  یضعب  تسا  دوجوم  وا  بتک  رد  رضاح  لاح  رد  هک  یبلاطم  هطساوب  یلو  میا  هدومن  رکذ  ار  نآ  نادیواج  تایح  مانب  ریدغلا  هصالخ 
رییغت و فیرحت و  عوقو  هب  هکنیا  رگم  تسین  رودـقم  رما  نیا  دـنا و  هدرک  میرحت  ار  يو  بتک  یلو  لوبق  تیـالو  هب  ار  وا  یـضعب  ریفکت و 

فارحنا هب  يوش  لئاق  هکنیا  ای  هتفریذپ و  تروص  وا  تیـصخش  بیرخت  يارب  یبصان  يا  هدـع  يوس  زا  هک  يوش  لئاق  وا  بتک  رد  لیدـبت 
طیارـش نیا  رد  هک  سک  ره  يارب  هن  وا و  يارب  هن  دـشاب  وا  يارب  قـش  ود  نیا  زا  کـی  مادـک  هک  تسین  مـهم  اـم  يارب  ناـمیا و  زا  دـعب  وا 

میئامن و یم  لح  هت  زا  ار  هلئسم  ام  و  ءاملع و ،...  نادنمشناد و  زا  ای  دشاب و  ارعش  زا  هاوخ  دریگ  رارق  لعج  باستنا و  ضرعم  رد  هنوگنیدب 
صوصخ رد  هک  روطناـمه  مینک  یم  رظنراـهظا  دراد  دوجو  اـهنآ  یلعف  بتک  رد  هچنآ  ساـسا  رب  هکلب  میرادـن  اـهنآ  تیـصخش  هب  يراـک 

. میدومن لمع  لیجنا  تاروت و 

زا يدادعت  ای  هورگ و  زا  بیرغ  بیجع و  لامعا  رگا  هک  ینادب  ات  میدروآ  ار  یبلاطم  اجنیا  ات  هک  شاب  هاگآ  هتخیهرف  اناد و  لقاع  يا  سپ 
یلو تفای  تسد  اوق  نیا  هب  ناوت  یم  زین  تضایر  زا  هک  ینادـب  ییامنن و  نانآ  تیناقح  رب  لمح  ار  نآ  يدینـش  ای  يدومن و  هظحالم  اهنآ 

دمحم هار  تاجن  هار  سپ  تسا  دیواج  خزود  يوس  هب  هار  نآ  دوب و  دهاوخ  یناطیـش  تردق  لطاب و  تضایر  دشابن  تعیرـش  هار  رد  رگا 
وا تاحوتف  رد  هکنیا  تسا  هدـیدرگ  لقن  یبرع  نبا  زا  تاـفارحنا  زا  هچنآ  لـباقم  رد  تسا و  مهجرف  لـجع  مالـسلا و  مهیلع  دـمحم  لآ  و 

( اهنیع وه  ءایشالا و  رهظا  نم  ناحبـسف   ) ای و  نک )...  تحیـصن  ارم  ناگدنب  تفگ  نم  هب  هدومن و  یلجت  نم  رب  اهراب  دنوادخ   ) تسا هدمآ 
ای و  دناد ) یم  هلاسکی  ناهانگ  هرافک  ار  اروشاع  زور  هنارکش  هب  هزور   ) ای و  وه ) الا  سیل  نم  ای  وه  ای   ) و
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یم مشچ  هب  تیبلها  لیاضف  راکنا  وا  راثآ  زا  یضعب  رد  و  دنک ، یم  یفن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیاصو  و  دناد ، یم  هللا  ءایلوا  زا  ار  لکوتم  )
باطخلا نب  رمع  نوچ  نادان  صخـش  تمـصع  هب  لئاق  ای  و  تسا ، وا  همانراک  رد  راوخنوخ  جاـجح  نوچ  یبصاـن  ءاـفلخ  یحادـم  دروخ ،

همئا دولخ  مدع  هب  داقتعا  تسا ، لئاق  نوعرف  نطاب  تراهط  وا و  نایهاپـس  نوعرف و  تداعـس  هب  دـیامن و  یم  مهتم  اطخ  هب  ار  حون  تسا و 
هدمآ ینونک  تاروت  رد  هک  اه  هوای  نآ  ینعی  تایلیئارـسا  هب  دـناد  یم  تنیط  کی  زا  ار  رکبوبا  ربمایپ و  دراد ، ار  نادـیواج  خزود  رد  رفک 

رد دنوادخ  دلج 4 )  ) دیوگ یم  هیکم  تاحوتف  رد  دنک و  یم  هلوره  دنک و  یم  لوزن  ایند  نامسآ  هب  بش  ره  دنوادخ  هک  تسا  لئاق  تسا 
دیوگ یم  ادخ  میتسه و  ادخ  رظتنم  ام  میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  وت  زا  ام  دـنیوگ  یم  قیالخ  دوش و  یم  یلجتم  تاقولخم  عیمج  رب  تمایق  زور 

يا هفـشاکم  نم  يارب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  لاثم  قیاقح  ملاع  رد  هبطخ  نیا  داریا  ماگنه  رد  تسا ...(  هدروآ  تاحوتف  رد  ای  متـسه  مدوخ  نم 
یـسیع رـس  تشپ  ارم  درک و  هاگن  نم  هب  ربمایپ  سپ  دوب ...  رمع  وا  پچ  فرط  رکبوبا و  وا  تسار  فرط  هک  مدید  ار  ربمایپ  نم  داد و  خر 

( مکحلا صوصف   ) دوخ رثا  نیرتروهشم  رد  و  نک ) بصن  يربنم  وا  يارب  تسوت  لیلخ  وت و  دنزرف  وت و  ياتمه  نیا  تفگ  یسیع  هب  دید و 
هک مدید  ار  ربمایپ  تسا ...(  هدرک  ءالما  وا  هب  ار  باتک  هدید و  هفشاکم  رد  ار  ناشیا  هک  تسا  ربمایپ  يالما  رب  هتـشاگن  هچنآ  تسا  یعدم 

تفر و ناـهج  زا  ادـخ  لوسر  اـی  و  دـنرب ،)...  عفن  اـت  ناـسرب  مدرم  هب  ریگب و  تسا  مکحلا ) صوصف   ) نیا تفگ  دراد و  تسد  رد  یباـتک 
یعدـم هک  هدـب  رارق  وا  ياعدا  ریاس  رانک  رد  ار  تارابع  هنوگ  نیا  و  دوب ... ، رفاک  بلاطوبا  ترـضح  هللااـب  ذاـیعلا  اـی  درکن و  نییعت  یـصو 

هیلع یلع  دزن  نآرق  رارـسا  دـیوگ  یم  نونکملا  رردـلا  باتک  رد  ای  مدـش و  لیان  وا  ترایز  هب  نم  دـیوگ  یم  تسا و  ناـمز  ماـما  تراـیز 
تیصخش هدنیوگ و  مینک  یم  اهر  ام  سپ  نامز ...  ماما  هللا  هیقب  ترضح  هب  دسر  یم  ات  درامش  یم  ار  همئا  کی  کی  سپس  دوب و  مالـسلا 

هب دندیمان  دوجو  تدـحو  نامرهق  ار  وا  هنوگچ  هکنیا  شتـسرپ و  عوضوم  اب  هطبار  رد  مهنآ  دـش  هتفگ  هچنآ  هرابرد  میهد  یم  رظن  ار و  وا 
اب هطبار  رد  هکلب  میهد  یمن  يرظن  نآ  هب  میرادـن و  ریخ  ای  تسوا  زا  اهراتفگ  نیا  هکنیا  وا و  تیـصخش  هب  يراـک  اـهراتفگ و  نآ  دانتـسا 
زا ریغ   ) دنا هدروآ  شتـسرپ  اب  هطبار  رد  وا  زا  لاثم  روطب  درک . میهاوخ  ییاسرف  ملق  هشیدنا ، نیا  جیاتن  وا و  راثآ  رد  هدـش و  ناونع  تارظن 

 ...، و تسا .) هدیتسرپ  ار  ادخ  دنک  شتسرپ  ار  هچ  ره  ناسنا  ینعی  تسین  دوجو  رد  يریغ  نوچ  دوش  یمن  شتسرپ  ادخ 
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هاوخ تسا  نآ  رهاظم  بلاق  رد  ادـخ  ندـیتسرپ  یتسرپ  تب  كرـش و  لاکـشا  زا  هک  میدومن  روکذـم  میدروآ  نونکات  هچنآ  هب  هجوت  اب  ام 
، دـناد یم  ادـخ  دومن  رهظم و  ار  یتسه  لک  یبرع  نبا  رکفت  نیا  ساسا  رب  هام و  هاوخ  باتفآ ، هاوخ  یلـسانت ، تلآ  هاوخ  بوچ ، گـنس و 

توافت نیا  اب  تسا  كرـش  ماسقا  زا  حوضو  هب  نیا  درادن و  عوضوم  تقیقح  رد  يریثأت  تیفیک  رادـقم و  ینعی  تشادرب  نیا  هک  یلاح  رد 
ادـخ رهاظم  ناونع  هب  ار  ناگراتـس  ای  دیـشروخ و  هام و  ندـب ، ءاـضعا  تاـناویح ، کـچوک ، ءایـشا  هیلوا  ياـه  ناـسنا  نیتسخن و  ماوقا  هک 
دننام یهورگ  دـننک ، یم  شتـسرپ  ار  نآ  دـنناد و  یم  ادـخ  رهظم  ار  یتسه  لک  هدومن و  یقرت  رـضاح  رـصع  رد  دـندومن و  یم  شتـسرپ 

ملع و تایح و  ناویح ، هچ  دامج و  هچ  يزیچ  ره  يارب   ) تسا هدـش  لقن  وا  زا  هدومن و  حرـش  ار  یبرع  نبا  ياهراتفگ  زا  یـضعب  يرـصیق 
غالا و تروص  هب  هک  تسا  ادخ  هللااب ) ذایعلا   ) سپ تسا  یهلا  تاذ  صیاصخ  زا  تافص  نآ  هک  دشاب  یم  نآ  دننام  یتافص  هدارا و  قطن و 

حرـش ریـسفت و  ریبعت و  اب  هتبلا  ام  دـش و  رهاظ  یـسیع  تروص  هب  هک  تسا  دـنوادخ  تیـصخش  تیوه و  ای ...  و  تسا ، هدـش  رهاظ  ناویح 
ره دـیوگ ...(  یم  سمـش  ناوید  رد  يولوم  لاثم  روطب  میراد . یـسررب  تحت  ار  اهنآ  لقن و  ار  يدـهاوش  طقف  میرادـن و  يراـک  نارگید 

راود دبنگ  رب  دش و  یـسیع  جرفت ، رهب  زا  نیمز  يور  نیا  رب  دنچ  یمد  تشگ  یم  دش ، ناهن  درب و  لد  دمآ ، رد  رایع  تب  یلکـش  هب  هظحل 
رب هکنآ  دوبن  روصنم  یهلا / تروص  رد  قحلا  انا  تفگ  یم  هک  دوب  ومه  هللااب  دش ...  هقان  دش و  حلاص  دش ، فسوی  دش  نانک  حیبست  دمآرب 

دیئازن و هک  سکنآ  دیئامـش . دیئامـش ، تسین  امـش  نوریب ز  دـیئادخ ، دـیئادخ  راکبلط  هک  اهنآ  ای ...(  دـش  نامگ  هب  نادان  دـمآرب  راد  نآ 
یعدم مالـسلا  هیلع  یلع  مولظملا  انالوم  نامز  رد  هک  يرـصب  نسح  لاوحا  رد  دیئادخ ... )، رییغت  دـیمویق ز  دـیکاپ و  سک / امـش  دـیازن ز 

زا ار  یقـش  نیا  زین  سیلبا و  كوخا  كاذ  دوـمرف  هک  تسا  روهـشم  وا  هب  ترـضح  مـالک  دوـب  هدـش  یبـیغ  فتاـه  ادـص  ندینـش  یحو و 
ینب رگمتـس  ماکح  اب  وا  یماگمه  وا و  ياه  همان  وا و  نادرگاش  راتفگ  زا  نیا  دـنا و  هدومن  مالعا  ربج  هشیدـنا  یلـصا  ناجورم  ناـگرزب و 
دوش یم  لیدبت  نآ  ياه  هبذج  قشع و  هب  هنادهاز  یکشخ  زا  فوصت  هیودع  هعبار  روهظ  اب  تسا ،...  راکـشآ  حضاو و  ناورم  ینب  هیما و 

تاقولخم تسا و  هدوب  تادوجوم  هنیآ  رد  دوخ  ندـید  قشاع  دـنوادخ  تسا و  قشع  لاـمج و  ییاـبیز و  روهظ  شنیرفآ  هلحرم  نیا  رد  و 
حرطم هدجـس  مدـع  هب  سیلبا  ربج  رایتخا و  مدـع  زا  ثحب  رگید  هاگدـید  نیا  رد  دـنوش  یناـف  وا  رد  هدـش  قشع  بکرم  راوس  دـنناوت  یم 

ادخ هب  قشع  زا  شبلق  هک  تسا  یقشاع  وا  هکلب  تسین 
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ار يدبا  تلذ  سیلبا  هاگدید  نیا  رد  دوش . یم  درط  قوشعم  روتسد  زا  یچیپرس  لیلد  هب  درمش و  یمن  زیاج  ار  وا  ریغ  رب  هدجـس  هدش و  رپ 
نیا لابند  هب  و  دوش ، یم  نیدـحوم  يوگلا  یگتـشذگ  دوخ  زا  نیا  اب  دـنک و  هدجـس  ادـخ  ریغ  هب  دوش  یمن  رـضاح  یلو  درخ  یم  ناج  هب 

، ناروجهم رورـس  دش  دیدج  باقلا  بحاص  وا  هنوگنیدب  دندرک و  یقلت  نیدحوملا  سیئر  ار  ناطیـش  زین  هاضقلا  نیع  یلازغ و  رکفت  زرط 
نتـشاذگ تسد  ای  تسا و  رفک  وا  نتـسناد  رفاک  دوشب و  دیابن  ریفکت  هک  ییاج  ات  لضم و ،...  ای  رهظم  یهلا  لامج  رهظم  نیدحوملا ، دیس 

دوخ هک  هدش  رداص  یهورگ  ماهوا  زا  هک  اه  هوای  نیا  هب  شاب  هاگآ  دنمدرخ  اناد و  لقاع  يا  وت  سپ  تسا  مارح  وضو  نودب  وا  مسا  يور 
. دنرادن ربخ  دوخ  یلو  دنراد  رارق  ادخ  ینادواج  خزود  رعق  رد  و  دنناد . یم  ینید  بلاطم  مهف  رد  نارگید  زا  رترب  ار 

رتشیب هزجعم  ادخ  باتک  تایآ  درذگ  یم  نامز  هچ  ره  مینیب  یم  میناد و  یم  طقف  میرادن  ار  یـسک  هب  تراسج  تناها و  نیهوت ، دـصق  ام 
، مدآ رب  ار  وا  هدجـس  مدع  ّتلع  نآرق  رد  یلعا  یلع  دنوادخ  دـنا ، هتفاب  مهب  اهنآ  هک  ییاه  هوای  لباقم  رد  مهنآ  دـهد و  یم  ناشن  دوخ  زا 

ادخ هب  قشع  ار  وا  هدجس  مدع  ثیبخ  هورگ  نیا  دنناد و  یم  مدآ  ترـضح  زا  دوخ  نتـسناد  رتالاب  ادخ و  رما  ندرمـش  کچوک  وا و  ربکت 
ءاشحفلا و ءوسلاب و  مکرمأی  امنا  ناطیـش ...(  ناوریپ  صوصخ  رد  ادخ  باتک  زا  زارف  نیا  هب  امن  هجوت  دنمدرخ  هاگآ  يا  وت  سپ  دنناد  یم 

بلاق رد  دنوادخ  رهاظم  شتسرپ  دوجو و  تدحو  لامعا و  ربج  يرهق  راثآ  زا  ءاشحف  ءوس و  هتبلا  هک  نوملعت )...  ام ال  هللا  یلع  اولوقت  نا 
ًامجر دـنرادن  نآ  هب  ملع  هک  ار  یبلاطم  اریز  تسا  نوملعت ) ام ال  هللا  یلع  اولوقت   ) قیداصم زا  هک  ناهج  لـک  اـی  هراتـس و  هاـم و  اـی  تب و 

ماهوا و زا  یعون  زا  تعامج  نیا  يوریپ  هب  نآ  تارخؤم  تامدقم و  رد  راقفلاوذ  ناهرب  ءادتبا  زا  ام  دـنیامن و  یم  بستنم  ادـخ  هب  بیغلاب 
. میدروآ نخس  تالایخ  تاروصت و 

هدیـسر هجیتن  نیا  هب  هک  تسا  رـضاح  رـصع  رد  هیثلاث  ناسنا  هیوناث و  ناسنا  و  هیلوا ، ناسنا  لهج  همادا  دوجو  تدحو  هاگدـید  نیا  اب  سپ 
هام و لثم  رگید  زیچ  ره  ای  نج  ای  دتـسرپ  یم  ار  ناطیـش  راـیتخا  يور  زا  هک  یناـمز  ناـسنا  تسادـخ ، تاذ  یلجت  رهظم  ملاـع  نوچ   ) دـنا

یم هک  تسا  يرتسبـش  دومحم  نیا  و  دـناد ) یمن  دوخ  یلو  هدرک  شتـسرپ  ار  ادـخ  تقیقح  رد  یلـسانت ،...  تلآ  یتح  هکئـالم  هراـتس و 
(. تسا یتسرپ  تب  رد  نید  هک  يدرک  نیقی  تسیچ /  تب  هک  یتسنادب  رگ  ناملسم   ) دیوگ

http://www.ghaemiyeh.com


20 ص :

دراد یعرش  لاکشا  نآ  تسوپ  یغابد  دنفسوگ و  حبذ  ایآ  نم  ياقآ  درکضرع  دش و  بایفرش  ءاملع  زا  یکی  دزن  یـصخش  هک  دنا  هدروآ 
نآ يور  تسد  اب  رگا  ایآ  تفگ  هن  دومرف  اـقآ  دراد  لاکـشا  دـننک  کـشخ  یبوچ  يور  ار  نآ  تسوپ  اـیآ  درک  لاؤس  ریخ  دـندومرف  اـقآ 

تفگ دش  تحاران  اقآ  ندز و  کبند  هب  درک  عورش  دروآ و  نوریب  دوخ  يابع  ریز  زا  ار  یکبند  لئاس  دعب  هن  دومرف  اقآ  دراد  لاکشا  دننزب 
( تسادخ تاذ  یلجت  رهظم  ملاع   ) هک دـنا  هدومن  تابثا  هنوگچ  هک  میتسنادـن  ام  دربب و  ارت  بیکرت  روش  هدرم  یلو  دوب  بوخ  وت  تادرفم 

بیج ندوب  رپ  لوا  یتسیاب  لوا  اریز  تسا  طلغ  ضرف  نیا  ینک و  قافنا  دیاب  تسا  لوپ  زا  رپ  امـش  بیج  نوچ  میئوگب  هک  تسا  نآ  دننام 
اناد و يا  دوش و  یم  هتخانـش  وا  هویم  زا  تخرد  هک  میدومن  روکذم  ءادـتبا  رد  ام  دوش ...  حرطم  قافنا  ثحب  سپـس  دوش و  تابثا  لوپ  زا 

طابنتـسا صیخـشت و  نیا  حرـش  نآ  يور  زا  اـت  میا  هدیـسرن  دوجو  تدـحو  تخرد  نیا  هویم  حرـش  هب  زونه  اـم  هک  شاـب  هاـگآ  دـنمدرخ 
تـسا هدومن  يریگ  هرهب  بکرم  سانج  زا  دـحاو ، یقیقح  دوجو  ياهدومن  یمهو و  ياهدومن  زا  دوخ  لاثم  رد  راطع  میهدـب ، ار  یناطیش 

نیا رد  ناـغرم  یلو  تسین  نآ  رد  یترثـک  تسه و  ًاـتقیقح  تسا  يرهاـظ  تاـکاردا  فرط  نآ  رد  هک  غرمیـس  وا ، غرمیـس  لاـثم  رد  ینعی 
غرم یـس  ادخ و  زمر  غرمیـس  دنتـسه  غرمیـس  هدش  ریثکت  هولج  دومن و  روهظ و  هکلب  دنتـسین  ًاتقیقح  ًارهاظ  تاکاردا ، يور  رد  ور  ترثک 

. دنبای یم  ناشدوخ  دوجو  رد  ار  غرمیـس  زین  لصا  هب  هدش  لصاو  غرم  یـس  تسا و  جراخ  رگید  ناغرم  كاردا  زا  غرمیـس  اه ، ناسنا  زمر 
لخاد ار  توهال  هک  جالح و ،...  دیزیاب و  هدیقع  دننام  هدنب ، لخاد  رد  دوب  ادخ  داحتا  لولح و  دندوب  هدروآ  هیفوص  هک  هچنآ  ءادتبا  سپ 
یتسه رد  دیوگ  یم  هک  یبرع  نبا  دننام  افرع  حالطـصا  هب  نیا  زا  یـضعب  و  ادـخ ،) زج  تسین  نم  هبج  رد  تفگ  هک   ) دـندرک یم  توسان 

تدحو یکی  دندش  هورگ  ود  هفـسالف  اذل  و  تسوا ، هولج  ینک  رظن  اج  ره  دندحاو و  تقیقح  نآ  هولج  هیقب  تسین و  رتشیب  تقیقح  کی 
زا ییاه  هولج  تاقولخم  همه  ینعی  ترثک  نیع  رد  تدحو  يرگید  تاقولخم و  ادـخ و  یقیقح ، دوجوم  ود  ینعی  دوجوم  ترثک  دوجو و 
وا نم  دنک و  یم  دمح  ارم  وا   ) دیوگ یم  ادخ  صوصخ  رد  یبرع  نبا  اذل  رت ، فیعض  رون  رون و  لثم  دنتسه  یبسن  لالقتسا  اب  یهلا  دوجو 
نآ دنرادن و  یلیلد  نآ  يارب  هک  تسا  یتایـضرف  هیاپ  رب  هیرظن  نیا  دانتـسا  هک  میدروآ  ًالبق  ام  و  ار ) وا  نم  دـنک و  یم  تدابع  ارم  وا  ار و 

لاؤس نیا  ییادخ  ناهج  ینعی  مود  تلاح  تسین و  تلاح  ود  نیا  ریغ  تسا و  دنوادخ  نیع  ای  دنوادخ و  هولج  ناهج  دنتسه  یعدم  هکنیا 
سپ هک  دروآ  یم  شیپ  ار 
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هورگ سپ  تسا  سجن  ادـخ  دوجو  زا  یتمـسق  سپ  تسا  سجن  هک  تسادـخ  دوجو  زا  یتمـسق  هللااب  ذایعلا  عوفدـم  ای  كوخ و  ای  گس و 
یلو تسایرد و ،...  ياـه  هرطق  تسا ، هنیآ  تسا و  یهلا  دوجو  هولج  اـیند  هن  هک  دـندش  یعدـم  هتـشاذگ و  شیپ  اـپ  دوجو  تدـحو  مود 
اذل دنرادن و  توافت  يوهام  راتخاس  رد  یلو  دنتـسه  دوخ  یلکـش  راتخاس  رد  يرهاظ  توافت  ياراد  هیرظن  ود  نیا  اریز  تسین  نیا  بلطم 

یلزا ریغ  ثداح و  قولخم و  ار  یتسه  ناهج  اه  هوای  نیا  هب  دـقتعم  ًـالوا  ینعی  تسا  یقاـب  ناـنچمه  زین  هیرظن  نیا  دروم  رد  لاؤس  ود  نیا 
ینعی تسا  حرطم  نآ  رد  تساجن  ثحب  مه  زاب  اذـل  دـناد و  یم  دـنوادخ  رهظم  ای  دـنوادخ و  دومن  ار  یتسه  ناهج  هکنیا  مود  دـناد  یمن 

، دنک یمن  داجیا  یتوافت  عوضوم  لصا  رد  نیا  تسا و  هدش  هدیـشک  تساجن  هب  ادخ  دومن  نآ  ياج  هب  تسین  سجن  ادخ  دوجو  نیع  رگا 
یمن اـم  هک   ) تسا يرگ  هطـسفس  هجوم و  ریغ  نآ  هیجوت  تسا و  یکی  ینعم  موهفم و  دوـمن  دوـجو و  صوـصخ  رد  هکنیا  زا  رظن  فرص 

هلبا رخ و  ناراوگرزب  نیا   ) دوش هتفگ  تعامج  نیا  هب  رگا  لیوأت  نیا  اب  سپ  تسین ) يزیچ  ادخ  زا  ریغ  میتفگ  تسادـخ  گس  نیا  میئوگ 
نخـس هنوگنیا  تسین ) يزیچ  اـهنآ  رد  یهلبا  تیرخ و  زا  ریغ   ) دوـش هتفگ  اـهنآ  هب  رگا  یلو  دـنیامن  یم  نیهوـت  رب  لـمح  ار  نیا  دنتـسه )

رکذ ًالبق  اـم  اریز  تسین  عضوم  نیا  رد  ًالـصا  راـک  لکـشم  هک  شاـب  هاـگآ  هتخیهرف  اـناد و  لـقاع  يا  سپ  دـنیامن ! یمن  بوسحم  نیهوت 
تـسا اهنآ  ندوب  ینادواـج  ًاـصوصخ  خزود  تشهب و  یفن  ًارهق  ربج و  هب  داـقتعا  هدارا و  دوخب  دوخ  یفن  شتـسرپ  هنوگنیا  همزـال  میدومن 

، اه هوای  نیا  اریز  تسین  اهنآ  فارتعا  هب  زاین  اهنآ و  لالدتـسا  هب  زاین  دوش و  یم  فذـح  دراوم  نیا  دوخب  دوخ  شتـسرپ  عون  نیا  رد  ینعی 
ینعی تسا  یتسه  ندوب  ادخ  نیع  ای  دامن و  ای  هولج  عوضوم  زاربا  رد  دنوادخ  هب  اهنآ  ارتفا  تمهت و  غورد و  تخرد  هویم  هرمث و  عقاو  رد 
ناهج رسارس  رد  رگید  فلتخم  لاکشا  هب  رضاح  لاح  رد  هک  يودب  ناتـسرپ  تب  تسرپ و  متوت  هیلوا  ياه  ناسنا  هتفای  دشر  هشیدنا  نامه 
زراب قیداصم  زا  یکی  و  نوملعت )..  ام ال  هللا  یلع  اولوقت  نا   ) دیوگ یم  نخـس  هنامرتحم  دـنوادخ  هک  شاب  هاگآ  وت  دـننک و  یم  یگدـنز 

نیع ای  دومن و  یتسه ، هک  تسا  هوای  راـتفگ  لوق و  نیمه  تسه  زین  اـهنآ  نیرتمهم  ناطیـش و  تاوطخ  هناـگ  هس  قوقـش  زا  هک  هیآ  نیمه 
هتخاس و يادخ  نآ  سپ  تسا  دنوادخ  دومن  ای  نیع و  یتسه  نیا  رگا  هک  دراد  داقتعا  هدنراگن  هک  نادب  دنمدرخ  هاگآ  يا  سپ  تسادـخ 

تقیقح هکلب  دنـشاب ، ریقح  تسپ و  روـصت  نیا  هب  نیدـقتعم  هچنآ  رگم  درادـن  ناـکما  نیا  تسا و  ریقح  تسپ و  هزادـنا  هـچ  اـت  هـتخادرپ 
نآ دنوادخ  هک  یتسه  لک  ناهج و  نیا  تسنیا 
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یتسه هک  سک  ره  تسا و  ثداح  تسوا و  قولخم  عقاو  رد  تسناد  ریقح  درمش و  تسپ  نایارس  هوای  نیا  یـشارت  لیلد  هیجوت و  ره  اب  ار 
داـهن رد  ادـخ  هتبلا  تسا و  ناـنآ  تاذ  یتـسپ  هولج  عقاو  رد  نیا  تسا و  هدرک  ریقح  تسپ و  ار  ادـخ  دـنادب  وا  هولج  اـی  نیع ، اـی  دوـمن  ار 

نیا رد  اهنآ  هک  شاب  هاـگآ  دـنمدرخ  اـناد و  يا  وت  سپ  دوش ، فصو  هناریقح  هنوگنیا  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  رترب و  وا  راوگرزب  ناگدـنب 
خزود تشهب و  یفن  لامعا و  رد  ربج  هب  داقتعا  ینعی  نآ  خـلت  هویم  هرمث و  رد  هکلب  دـنا  هتفرن  ورف  لگ  رد  دوخ  هوای  ياـهاعدا  زا  تمـسق 

ار تسا  بستنم  اهنآ  هب  هک  هچنآ  ام  سپ  دـنناوخ . یم  رعـش  هدرک و  یظافل  ناهرب ، لیلد و  هماقا  ياج  هب  دنتـسه و  نادرگرـس  هدـنامرد و 
زا ار  اهنآ  یگمه  ام  هک  یناوخب  نآرق و ،...  لوسر و  ادخ و  اب  اهنآ  هلباقم  اهنآ و  كرش  لمجم  نیا  زا  لصفم  ثیدح  دوخ  ات  میروآ  یم 
دنا هتخادرپ  هتخاس و  ناطیـش و ...  ماهلا  اب  دوخ و  تاروصت  رد  هک  ییاه  هوای  هب  داقتعا  اب  اهنآ  ینعی  میناد  یم  مود  عون  كرـش  قیداـصم 

هیرظن نیا  ياه  هولج  زا  يا  هشوگ  هب  سپ  دنا  هتخادرپ  هبراحم  هب  نآ  اب  هتخارپ و  ادخ  باتک  رد  هنونعم  دراوم  نیرت  یهیدـب  راکنا  هب  ًارهق 
لضم ای   ) مسا رهظم  هیرظن  نیا  رد  ناطیـش   ) درادن و دوجو  تقلخ  مان  هب  يزیچ  هیرظن  نیا  رد  شاب  هتـشاد  دایب  امن و  هجوت  دوجو  تدحو 

همه دنتسه  شقن  تایح و  ياراد  تادوجوم  همه  تسین ، يزیچ  ادخ  زا  ریغ  ینعی  تسوا  هولج  دنوادخ و  زا  یـشان  ینعی  تسا ، دنوادخ )
رد یناوج  ماـیا  رد  هک  دروآ  یم  داـیب  هدـنراگن  تسوا )، دومحم  دـماح و  سپ  دـنیوگ  یم  ادـخ  حـیبست  هناـهاگآ  دـنراد و  روعـش  ملع و 

خـساپ هدنب  هب  مدرک  ضرع  ناشیا  هب  اه  يرگ  هطـسفس  هنوگنیا  زا  يریگولج  يارب  وا  ندومن  عناق  داتـسا و  ندومن  باجم  يارب  هدکـشناد 
مدرک ضرع  سپ  یتسه  دومرف  یتسین  ای  تسه  یتسه  ادـخ  دوجو  مدرک  ضرع  یتسه  تفگ  یتسین  ای  تسا  یتسه  ناـهج  نیا  دـیئامرفب 

ار نآ  باوج  دوخ  تشادن  یخـساپ  نوچ  سپـس  دراد و  يدام  تیهام  وا  دوجو  زا  یتمـسق  ای  دنوادخ و  دوجو  مامت  هک  میریگ  یم  هجیتن 
قولخم سپ  دوخ  ماـهوا  رد  میزاـس  یم  اـم  هچنآ  ره   ) راوـگرزب يا  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  موـلظم  يـالوم  راـبرهگ  مـالک  زا 

زا ریغ  دـنوادخ  یتسه  هک  دـیامن  رارقا  تسیاب  یم  ای  وا  سپ  تسام ) ياه  تلاهج  نیا  زا  هزنم  ادـخ  ددرگ و  یم  زاب  ام  يوس  هب  تساـم و 
قولخم یتسه  یلو  تسا  یلزا  یتاذ و  وا  یتسه  تسوا و  قولخم  یتسه  ناهج  نیا  هکنیا  تسام و  ياه  تفاـیرد  رد  هک  تسا  یتسه  نیا 
یمامت اه  ییارـس  هوای  نآ  رد  یلو  دبای  یم  ینعم  هدارا  داعم و  خزود و  تشهب و  ضرف  نیا  اب  اذـل  تسا و  یلزا  ریغ  ثداح و  یـضراع و 

زا نآ  میهافم  یفن و  ادخ  تایآ 
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رابجا يور  زا  ای  سرت و  يور  زا  هک  اهنآ  هتخیرگ  هتـسج و  ياهراتفگ  ریاـس  هب  دـنمدرخ  اـناد و  لـقاع  يا  وت  سپ  دوش  یم  جراـخ  ینعم 
. امرفب هجوت  دنهد  یم  زورب  یهاگهاگ 

، ییادـخ ناهج   ) تسا ناهج  يارب  يرگید  مان  ادـخ  تسوا ، يور  زا  يا  هولج  تسه  هچ  ره  همه و  درادـن ، دوجو  ادـخ  زج  يزیچ  چـیه  )
، دنتـسه دنوادخ  يدوجو  ءازجا  ءایـشا  تسین ،) ءایـشا  روص و  هعومجم  زج  يزیچ  ًاساسا  ادـخ  (، ) يرهوگ مه  یخنـس ، مه  ییادـخ ، همه 

ترثک رد  تدحو  ددرگ و  یم  زاب  تدحو  هب  ترثک  یقیقح و  ترثک  ناهج  دراد و  یقیقح  تدـحو  دـنوادخ  تسا ، تعیبط  نامه  ادـخ 
تاذ تیعـضو  صوصخ  رد  هدروآ و  دـهاش  ار  ارعـش  راعـشا  هدومن و  هراشا  تایاور  تاـیآ و  هب  اـه  هواـی  نیا  يارب  سپـس  و  دراد ) روهظ 
 ...، تسیچ و وا  هولج  تسیچ و  وا  تافص  تسیچ ، وا  تاذ  هک  دنهد  یم  حیضوت  ار  دنوادخ  دننک و  یم  رظن  راهظا  وا  فاصوا  دنوادخ و 
نیا يارب  ام  دنمدرخ  اناد و  لقاع  يا  و  تسا ) يرهاظ  ملاع  عومجم  دـنوادخ  تسادـخ و  اب  يواسم  ملاع  مامت  ینعی  دوجو  تدـحو   ) ای و 

دنیوگب یکدوک  هب  هکنآ  دـننام  دـندرک  هماقا  دوخ  دزن  هدـش  تباث  تایـضرف  يور  رب  ار  دوخ  لیالد  اهنآ  یلو  میتساوخ  لیلد  اـهنآ  ضرف 
یعناـم لکـش  ره  هب  ناـمز و  ره  رد  نآ  رد  راردا  سپ  تسا  تلاوت  یعون  مه  ساـبل  نوچ  دـهد  خـساپ  يدرک  راردا  دوـخ  ساـبل  رد  ارچ 

دوجو نآ  هیاس  یتسه  ملاع  هدرکن و  لولح  نآ  رد  ادـخ  ای  تسین و  ادـخ  دوجو  ترثک  دوجو  ینعی  دوب  هن  تسا  دومن  اه  ترثک  ، ) درادـن
نخس تسا  نانآ  هوای  تایضرف  هندب  هک  اه  هوای  نیا  زا  زارف  نیا  صوصخ  رد  ام  هک  هناگی ) تاذ  نآ  یلجت  تادوجوم  همه  تسا و  دحاو 
ناهج دنیوگ  یم  هک  میتسه  نانآ  كرش  يزادرپ و  غورد  غورد و  تخرد  نیا  یمس  خلت و  هویم  يوجتـسج  رد  نونکا  میدروآ و  ار  دوخ 

هتـسیاش ریغ  ریقح و  تسپ و  نازیم  هچ  ات  دـشاب  وا  دومن  یتسه و  ناهج  نیا  هک  ییادـخ  هک  میتفگ  اـم  تسا و  دـنوادخ  تاذ  دومن  یتسه 
ییارس هوای  غارس  هب  رگید  رابکی  سپ  دومن و ،...  روصت  ای  دز  سدح  ای  دومن و  هبساحم  ناوت  یم  ار  ادخ  نآ  هت  رس و  اریز  شتـسرپ  يارب 

اهنآ فیجارا  دیاب  هکلب  دنیامن  یمن  میدقت  ار  دوخ  تخرد  هویم  یلو  دنروآ  یم  نخـس  رد  نخـس  هنوگچ  هک  نیبب  میور و  یم  نانآ  ياه 
ار یتارابع  رعـش  ندـناوخ  یظافل و  هطـسفس و  اب  نانآ  اریز  تسا  هیرظن  نیا  زراب  فعـض  نیا  دوش و  هدیـشک  نوریب  اهنآ  مالک  يـالبال  زا 

یمن ار  نخـس  لصا  زگره  هک  یمارگ  نایحیـسم  ای  زیزع و  ییاهب  ناردارب  دننام  دـنراد  ساره  نآ  هجیتن  نایب  زا  یلو  دـننیچ  یم  مه  يور 
راتفگ و لصا  زا  رت  بوبحم  اهنآ  دزن  هشیمه  یشاوح  رد  وگتفگ  دنروآ و 
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روهظ و هب  قشع  بجوم  وا  لامک  تدش  دنتـسه ، وا  یلجت  روهظ و  دومن ، ادـخ  ریغ  تسادـخ و  تاذ  رد  رـصحنم  یتسه   ) تسا نآ  هجیتن 
دایب ار  تبحم  قشع و  نیا  دنمدرخ  لقاع  يا  وت  سپ  تسا ،) تبحم  قشع و  نیع  وا  تاذ  تسا ، تبحم  قشع و  نیع  ادخ  تاذ  دش ، یلجت 

ندـید قیرط  زا  تدوخ  تاذ  ندـید  ادـخ  دزن  زیچ  نیرت  بوبحم   ) دز دـنهاوخ  هنوراو  لـعن  نآ  هب  ربج  ثحب  رد  هنوگچ  هک  شاـب  هتـشاد 
نارگید تسادـخ و  ملاـع  رد  یتـقیقح  دوجو  تاـنیعت ، رد  دوخ  تاذ  يارب  زا  قح  تاذ  روهظ  ینعی  ءالجتـسا ، ینعی  دوخ  یتاذ  تاـنوئش 

دوجو رهاظم  رد  ترثک  نیا  دـنیوگ و  یم  دوجو  اهنآ  هب  ًازاجم  دـنیادخ و  دوجو  ياه  هیاس  رهاـظم و  یگمه  هکلب  دـنرادن  یقیقح  دوجو 
دهاش ناونع  هب  ار  تساه  ییارـس  هوای  نیا  هلابند  نمـض و  همدقم و  رد  هک  راعـشا  تایاور و  تایآ و  سپـس  و  دوجو ، دوخ  رد  هن  تسا و 
نامه هب  ارت  دهد  یم  لیکـشت  ار  اهنآ  نانخـس  هک 99 % تعامج  نیا  ياهراتفگ  مسق  نیا  هک  میدومن  روکذـم  مه  ًـالبق  اـم  دـنروآ و  یم 

، تسا بویغلا  بیغ  یلجت  زا  لـبق  تاذ  هبترم   ) دـنیوگ یم  هک  اـمرف  هجوت  سپ  دروآ  یم  تسادـخ  دوـمن  ناـهج ، هکنیا  ینعی  لوا  ناـکم 
هیزجت همادا  رد  سپس  و  هقلطم ) تیوه  ای  هقیقح  هقح  تدحو  ینعی  تسا  تاذ  يارب  تاذ  یلجت  نیعت و  نامه  نیعت ، هبترم  یلجت و  نیلوا 

تافـص و ءامـسا و  روهظ  تیدـحاو ،)  ) رهاظ هرهچ  ادـخ و  تاذ  تیدـحا  نطاـب  هرهچ   ) دـنیوگ یم  دـنوادخ  دوجو  یـسررب  لـیلحت و  و 
هب دبای و  یم  ققحت  یملع  تروص  هب  لوا  ترثک  ینعی  ادخ  یملع  روهظ  هلحرم  نیا  رد  سپـس  و  تسا . تارثک  شیادیپ  هلحرم  تیدحاو 
ام لوا  يدمحم و  حور  ینامحر ، سفن   ) سدقم ضیف  دبای و  یم  یجراخ  ینیع و  ققحت  سپـس  و  ترثک ) همدـقم   ) سدـقا ضیف  هطـساو 

دوش یم  عورـش  طبر  یب  ياه  هوای  فیجارا و  دـعب  هب  اجنآ  زا  و ...  ماسجا )) لاثم ، حاورا ،  ) تسا هلحرم  هس  تانیعت  ظاـحل  هب  و  هللا ) قلخ 
هدیسر لوا  طخ  رس  هب  زاب  سپس  و  هدشن ...  رهاظ  قح  ریغ  يزیچ  دوجو  رد  تسادخ و  یلجت  ملاع   ) دهد حیضوت  ار  لوا  مالک  وت  يارب  ات 

اهنآ یلو  میتساوخ  ار  ناتـساد  هیقب  اهنآ  زا  میدرک و  لوبق  ار  اه  هوای  نیا  مه  ام  تسادخ و ،...  دومن  یتسه ، ناهج  هک  دـننک  یم  تابثا  و 
یلجت تیلع   ) هب دـندرگ  یمرب  هرابود  سپـس  دـندیمان و  ریرحت و ،...  رد  راوشد  رترب ، یهاـگآ  هب  زاـین  لـقع ، تریح  ار  نآ  هدرک و  لـفق 
ندوب یعبت  دوجو و  تلاصا  دـننک و  یم  تشگرب  یلجت  هب  تیلع  تاقولخم  راـکنا  ینعم  هب  هن  تقلخ و  راـکنا  ینعم  هب  هن  دوجو  تدـحو 

ام دوجو  مینک و  یم  فیـصوت  ار  ادخ  تافـص  نآ  اب  هک  میتسه  یتافـص  دوخ  ام   ) دـنا هدروآ  هطبار  نیا  رد  یبرع  نبا  زا  تیهام و )... ،.. 
یهلا دوجو  نتفای  یجراخ  دومن  ًافرص 
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یلجت دوخ  يارب  دـناوتب  وا  هکنآ  يارب  میتـسه  مزـال  ادـخ  يارب  اـم  مینک و  ادـیپ  دوجو  هکنیا  اـت  تسا  مزـال  اـم  يارب  دـنوادخ  سپ  تسا 
(. دیامن

هکلب تسین ،) ادـخ  تاذ  نیع  یتسه  ینعی   ) نادـن ادـخ  ار  رخ  دـنیوگب  هک  دنتـسه  نآ  ددـص  رد  نایوگ  هوای  نیا  لیـصافت  نیا  یماـمت  اـب 
و و ...  تسین ، مه  ادـخ  ریغ  یلو  تسین  ادـخ  وا  نوچ  نادـن  ادـخ  ریغ  وت  ار  رخ  ینعی  اجنیا  رد  اجنآ  رد  هن  یلو  نادـب  ادـخ  ار  رخ  ریوصت 

تلآ ای  هلاسوگ و  ای  تب  یسک  رگا  اذل  دنتسه و  تاروهظ  هصح  ءازجا و  یگمه  خزود  لها  ناطیش و  منهج و  هاگدید  نیا  اب  هکنیا  هجیتن 
(. تسا هدرکن  شتسرپ  ار  ادخ  ریغ  يزیچ  عقاو  رد  دتسرپب  ار  یلسانت 

ره شتـسرپ  هکنیا  نآ ، لوا  سپ  ار  تلالـض  ياه  هویم  خلت و  تارمث  نیا  کت  کت  امرفب  تشاددای  وت  دـنمدرخ  هاگآ  يا  سپ  لوا : هویم 
يریغ نوچ  دوش  یمن  شتسرپ  يزیچ  ادخ  ریغ  دیوگ  یبرع  نبا  و   ) درادن دوجو  ادخ  ریغ  يزیچ  نوچ  تسادخ  شتـسرپ  عقاو  رد  يزیچ ،

 / تسیچ تب  هک  یتسنادب  رگ  ناملـسم  دیوگ  یم  يرتسبـش  تسا و  هدیتسرپ  ار  وا  دـیامن  شتـسرپ  ار  هچ  ره  ناسنا  ینعی  تسین  دوجو  رد 
( تسا یتسرپ  تب  رد  نید  هک  يدرک  نیقی 

هچ لامعا  همه  باستنا  لامعا و  رد  ربج  نآ  نک و  تشادداـی  ار  ییوگ  هواـی  تخرد  نیا  مود  هویم  وت  دـنمدرخ  هاـگآ  يا  سپ  مود : هویم 
دیوگ مجلم  نبا  صوصخ  رد  هک  تسا  يولوم  نیا  تسوا و  لضم ،) اـی   ) مسا یلجت  رهظم  ناطیـش  هکنیا  تسا و  ادـخ  هب  دـب  هچ  بوخ و 

نعط و قح  تلآ  رب  منز  نوچ  قح /  تسد  لـعاف  وت  یقح  تلآ  وت /  مناد ز  یمن  نم  ار  نیا  هکناز  وـت /  مناـج ز  رد  تسین  یـضغب  چـیه  )
نیع هک  اجنآ  ات  دـننک  یم  شتـسرپ  ار  وا  ادـخ  ياـج  هب  همه  دـهد  ناـشن  ار  دوخ  رون  سیلبا  رگا  هک  دـنا  هدروآ  يرـصب  نسح  زا  و  قد )

لامعا رد  سنا  نج و  ینعی  سیلبا ، رون  دـمحم و  رون  تسا  رون  ود  نیمز  نامـسآ و  لصا  ادـخ  تلالـض  تیادـه و  رهاظم  دـیوگ  هاضقلا 
لئاق ار  یلوق  دنتفر و  رتالاب  هجرد  کی  هنوگچ  هک  میدید  رت و  هانگ  یب  همه  زا  يداو  نیا  رد  سیلبا  دـنهانگ و  یب  اذـل  دـنروبجم و  دوخ 

زا وا  یـشکرس  درمت و  ادـخ و  ریغ  هب  وا  هدجـس  عنام  هک  دوب  ادـخ  هب  قشع  نآ  دوب و  هدـشن  لـئاق  دوخ  يارب  دوخ  نیعل  سیلبا  هک  دـندش 
سیئر دوخ  ياـه  هواـی  ساـسا  رب  ار  وا  سیلبا  زا  رتدـب  تعاـمج  نیا  دـناوخ  دورطم  میجر و  ادـخ  هک  ار  یـسک  اذـل  دـش و  ادـخ  روتـسد 

رد هتخیهرف  اناد و  لقاع  يا  سپ  دندناوخ و )...  نیدحوملا 
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يور زا  لـیلد  هماـقا  هب  زاـین  اـم  هتبلا  دـنا  هدرک  لـقن  هک  اـمن  هجوت  تسا  رگید  يدرف  درگاـش  هک  يدرف  نانخـس  زا  يا  هشوگ  هب  زارف  نیا 
رکنم هک  تسنیا  دـنادب  وا  هولج  هکنآ  ای  ادـخ و  نیع  ار  یتسه  هکنآ  هچ  دوجو  تدـحو  هناکرـشم  هیرظن  همزال  اریز  میرادـن  اهنآ  نانخس 

ادخ لاثم  روطب  ددرگ و  یمرب  ادخ  هب  لاعفا  اریز  دنک  یفن  ار  خزود  رد  دولخ  ثحب  دـشاب و  منهج  تشهب و  یفن  سنا و  نج و  رد  رایتخا 
زا تاهیجوت  نیا  هک  تسا  هدش  روش  يدـح  هب  شآ  يرآ  دـنک ،) تازاجم  تسا  هتـشک  سک  نآ  تسد  هب  دوخ  هک  ار  یـسک  دـناوت  یمن 

لـصا هب  رکنم  ار  اهنآ  هب  دقتعم  ات  هدومن  راداو  مه  ار  ثیبخ  هیمیت  نبا  يولوم و ،...  یبرع و  نبا  ینعی  دوجو  تدحو  عیفر  ياه  هلق  يوس 
هندب و رد  دوجو  تدحو  رکفت  يرهق  یلمع و  راثآ  رد  ثحب  ياج  هب  تعامج  نیا  دش  رکذ  ًالبق  هک  هنوگنامه  دنادب  داعم  ءایبنا و  ادـخ و 

تایاور تایآ و  زا  دوخ  یناطیـش  ياهریبعت  یلجت و ...  قارغتـسا و  قارـشا و  ياه  یظافل  رد  ار  بطاخم  هدـش و  دراو  نآ  يرظن  ثحاـبم 
نیا دنزرو و ،...  یم  فاکنتـسا  خزود  تشهب و  عوضوم  لامعا و  رد  ربج  رایتخا و  ثحب  رد  رکفت  نیا  هوای  جیاتن  نایب  زا  دـنرب و  یم  ورف 

دنراد دیکأت  دنناد و  یم  كرشم  ار  نآ  هب  لئاق  هتسناد و  وا  توکلم  ای  کلم  رد  کیرش  ادخ  ربارب  رد  ار  رایتخا  هدارا و  هنوگره  تعامج 
هک دنزاس  یم  یمـسیداس  يا  هناوید  ادخ  زا  تسا و  باتملاع  دیـشروخ  نآ  زا  يا  هیاس  همه  وا و  رایتخا  رد  اه  هدارا  تارایتخا و  مامت  هک 

لقاع يا  دنک و و  یم  باذع  درب و  یم  خزود  هب  سپـس  و  و ،...  ءایلوا ، ءایبنا و  لتق  يراوخ ، بارـش  طاول ، لتق ، انز ، هب  دنک  یم  رما  دوخ 
دنیوگب اـهنآ  تسین  مزـال  ًاـساسا  تسا و  رکفت  نآ  يرهق  هجیتن  نیا  تسا و  رکفت  نآ  دولوم  عقاو  رد  هجیتن  نیا  هک  شاـب  هاـگآ  دـنمدرخ 

رفک و تساجن و  بارش و  انز و  نآ  رد  دنناوت  یمن  ینعی  تسین  ادخ  ریغ  ناهج  دوش  یم  هتفگ  یتقو  ینعی  تسا  باتفآ  زا  رت  حضاو  هکلب 
ار يدوجو  تدـحو  هک  دـیئامن  یم  هظحالم  ار  گرزب  ءاملع  تارظن  اذـل  دنـشاب و  هتـشاد  داـقتعا  ار  لاـمعا  رد  راـیتخا  خزود و  كرش و 

يرهاظ كرـش  مه  تعامج  نیا  يارب  تسا و  سجن  كرـشم  نآرق  مکح  هب  اریز  گس و ،...  طیاغ و  لوب و  دننام  دنناد  یم  نیعلا  سجن 
اب يرگ  هزیتس  قیداصم  زا  هک  خزود  تشهب و  هدارا و  تعیرـش و  نآرق و  یفن  مه  ادخ و  یلجت  رهظم و  ناونع  هب  ادخ  ریغ  شتـسرپ  ینعی 

هنوگنامه درادن  هاگیاج  لیوأت  ریسفت و  هیجوت و  هلوقم  نیا  رد  اذل  تسا و  كرـش  قیداصم  زا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ضرع لوط و  ینعی  داعبا  ياراد  ًارهق  سپ  يدش  لئاق  تینامسج  دوجوم  يارب  رگا  ییامن و  روصت  علـض  راهچ  یناوت  یمن  ثلثم  يارب  هک 

اب سپ  دوب  دهاوخ  مجح  عافترا و  و 
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رارق دـنوادخ  يدـبا  باذـع  رد  نادـیواج  خزود  رد  دوب و  دـهاوخن  شزرمآ  لماش  ادـخ  باتک  مکح  ساسا  رب  كرـشم  هکنیا  هب  تیانع 
خـسم نیدقتعم  يارب  دوب و  دهاوخ  هتـسیاش  اجب و  تقیقح  يرحت  يارب  ناوریپ  راذنا  دـیدهت و  یتح  ثحب و  نیا  هب  هجوت  تفرگ  دـهاوخ 
رابررش خلت و  ياه  هویم  مالعا  طقف  كرش  فالغ  زا  نانآ  ندیشک  نوریب  فده  اب  نانآ  ینهذ  تاهبـش  هب  ییوگ  خساپ  هیرظن و  نیا  هدش 

یم قوس  خزود  شتآ  رد  هنوگنیا  ار  دوخ  تخبدب  ناوریپ  هک  تعامج  نیا  ناماما  زا  دیئامن  یمن  هظحالم  امـش  تسا و  یمازلا  هیرظن  نیا 
رب هک  يا  همجه  رد  هک  هنوگنامه  دننک  نایب  مولظم  ملاظ و  خزود و  تشهب و  هرابرد  ار  دوخ  تارظن  اراکـشآ  دننک و  زاب  ناهد  هک  دنهد 
رد هیرظن  نیا  هک  دوجو  تدـحو  الپ  ترپ و  هیرظن  نایوگ  هواـی  ناـیدانم و  نیا  زگره  اذـل  دـش و  دراو  رگید  یلمآ  نآ  درگاـش  یلمآ  نآ 

تردق یعمج و  لقع  يدرف و  لقع  اریز  دنیامن  مالعا  ًانلع  ار  نآ  جـیاتن  هک  دوب  دـنهاوخن  رداق  تسا ، نانآ  ریقح  تسپ و  راکفا  هرمث  عقاو 
روبجم اقب  يارب  نانآ  دیبوک و  دنهاوخ  مه  رد  ار  اهنآ  مهجرف  لجع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تعیرـش  عفادـم  ناملاع  قطنم 

رد هک  ار  دوخ  یلـصا  تانونکم  زگره  دننک و  ثحب  دنیوگب و  نخـس  يرگ  هطـسفس  یظافل و  اب  ییاهب  مرتحم  ناردارب  دننام  دوب  دنهاوخ 
مالسا هعماج  یعمج  لقع  يدرف و  لقع  نابحاص  دنربب و  روگب  دوخ  اب  رارسا  ناونع  هب  ار  نآ  دنیامنن و  رهاظ  تساهنآ  ییاوسر  دنس  عقاو 

نامه دـندوب  یم  اراد  نانآ  دراد  یمالـسا  تما  هک  ار  یتردـق  رگا  هکیلاح  رد  دـنناوخب  نادان  لـهاج و  ار  يرـشب  عماوج  دـمحم و  تما  و 
تردق نابحاص  هک  يراک  نامه  ینعی  دندروآ  یم  مالسا  رس  هب  تعامج  نیا  دندروآ  یم  تیحیسم  رس  هب  یحیسم  نابصعتم  هک  ار  ییالب 
ناوریپ رب  ناقفخ  داجیا  هزینرس و  روز  اب  ار  دوخ  یلیمحت  تارظن  دندروآ و  نایحیسم  رس  رب  حیسم  تیهولا  هب  مازلا  اب  هناگ  هس  سلاجم  رد 
دنمدرخ لقاع  يا  وت  سپ  تسا  نانآ  يوگ  هوای  ناوریپ  نابز  سابعلا و  ینب  هیما و  ینب  نارباج  شور  مالسا  رد  هویش  نیا  دندومن و  مکاح 
یتسرپب ار  وا  رهاظم  رگا  شتسرپ  رد  يا و  هتـسناد  ریقح  تسپ و  ار  وا  ینادب  دنوادخ  دومن  ای  دوجو و  ار  یتسه  ناهج  رگا  هک  شاب  هاگآ 

وت كرش  دودحم و  وا  كرش  اریز  تسا  رت  میظع  وت  كرش  يا و  هدش  كرشم  دندومن  یم  شتسرپ  ار  ادخ  رهاظم  هک  ناتـسرپ  تب  نوچ 
رد هک  نآ  بلاطم  نأشلا و  میظع  ربمایپ  یقاب  هزجعم  ینعی  ادـخ  باتک  رکنم  تسیاب  یم  ًارهق  رکفت  نیا  ساـسا  رب  هکنیا  تسا و  دودـحمان 
دب کین و  باختنا  رد  ناسنا  رایتخا  هجیتن  یگمه  هک  داـعم و ،...  يدـبا و  خزود  تشهب و  رکنم  ینعی  يوشب  تسا  دـنوادخ  نانخـس  عقاو 

لاعفا نامز  نآ  رد  تسا و 
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يا و هداتفا  وا  ربمایپ  نآرق و  اـب  يرگ  هزیتس  ینعی  كرـش  رتدـب  مسق  رد  سپ  داد  یهاوخ  تبـسن  ادـخ  هب  ار  نارفاـک  ناـمرجم و  هناـمرجم 
باتک مکح  ساسا  رب  كرـش  یلو  درذگب  تسا  نکمم  یـصاعم  همه  زا  دـنوادخ  دوب و  دـهاوخ  خزود  يدـبا  شتآ  رد  كرـشم  هاگیاج 

ربـمغیپ و میناوت  یم  مه  اـم  اعدـم ...(  دـهاش  ناونع  هب  ناـنآ  تاـفارتعا  زا  يا  هشوگ  هب  اـمن  هجوت  سپ  درادـن  شزرمآ  يارب  ییاـج  ادـخ 
مدـع لیلد  هب  اه  ییوگ  هواـی  نیا  زا  زارف  نیا  رد  اـم  و   ) میناوتن اـم  ارچ  يورب  ـالاب  یناوت  یم  ـالاب  ورب  میوشب ، ارهز  همطاـف  نینمؤملاریما و 
میظع ربمایپ  موصعم و  ماما  تلزنم  ماقم و  هک  میروآ  یم  هوای  نیا  هب  خساپ  ماقم  رد  طقف  میوش و  یمن  دراو  دوخ  ثحب  اب  میقتـسم  طابترا 
يربت یلوت و  دنتسه و  یکی  رخآ  رد  نوعرف  یسوم و  دیزی و  نیسح و  ماما  دنوش ،.) دراو  نآ  رد  درگلو  ناگس  هک  تسین  یهاگیاج  نأش 
گنج نوعرف  اب  دنیب  یم  دـنک  ادـیپ  لزنت  یـسوم  رگا  تسین  يربت  یلوت و  رگید  دـنتفر  نیملاعلا  تمحر  دزن  هک  الاب  تسا  ییادـتبا  يرما 
يانف ماقم  دیزی ،...  هیواعم و  رب  نعل  وگب  دنیوگ  یم  اروشاع  ترایز  رد  دوبن  ینوعرف  ًالصا  دنیب  یم  دور  یم  الاب  یسوم  نیمه  یتقو  دراد 
اجنیا ینیب  یم  ادـج  ار  دـیزی  ینیب و  یم  ادـج  ار  نیـسح  ماـما  يراد  يا  هدرک  لزنت  وـت  تسین  اـجنآ  لاـم  نـیا  دـنیوگ  یمن  ار  تاذـلا  یف 

دوش یم  تشهب  دراو  دیآ  یم  دراد  مه  نوعرف  وا  رس  تشپ  دیآ  یم  دراد  یسوم  اذل  نک ،...  نعل  دنتفگ  ام  هب  اذل  تسا  دوهـشم  فالتخا 
یم راتفرگ  دـیئوگن  ییاج  ار  فرح  نیا  یهتنم  هلب  تسین  اهربخ  نیا  زا  اجنیا  دوب  ایند  لاـم  يدـید  وت  هک  یفـالتخا  نآ  اـقآ  دـیوگ  یم  ... 

ام دیامن  یم  يدبا  خزود  دراو  ار  هورگ  هورگ  نآ  هب  داقتعا  تسا و  هوای  نخـس  اریز  دیوش  یم  راتفرگ  ارچ  تساجنیا  نخـس  يرآ   ) دیوش
تراشب يدبا  خزود  هب  ار  رفاک ... ، ملاظ ، كرـشم ، ياه  هورگ  دنوادخ  هنوگچ  هک  میا  هدروآ  میا  هتـشون  خزود  هملک  رب  هک  يریـسفت  رب 

هدومن لیوأت  تقوم  هب  ار  دبا  تاذ و  هولج  هب  ار  تقلخ  هک  الاح  سپ  نووتـسیال ،) ًاقـساف  ناک  نمک  انمؤم  ناک  نمفا   ) دـیامرف یم  هداد و 
كاردا مهف و  نایعدم  فیخـس  لقع  نیا  يرآ  دیئامرفب ، عمج  مه  ار  تناید  نید و  طاسب  دیئامن و  لیوأت  ناطیـش  هب  مه  ار  ادخ  سپ  دیا ،

هتبلا دنور و  یم  وا و ،...  تافص  سپس  وا و  سدقا  تاذ  تخانـش  یـسررب و  یپ  رد  هناگجنپ  ساوح  هب  دودحم  صقان و  لقع  اب  هک  تسا 
تسا و هدوب  دنوادخ  يوس  زا  هرداص  هیرما  عقاو  رد  یهن  نیا  هک  میدرک  تباث  نآ  زا  زارتحا  رد  یعمج  هچ  يدرف و  هچ  ار  لقع  طرـش  ام 

یهلا خزود  دراو  شـشک و ،...  هبذـج و  قـشع و  هناـهب  هب  هک  دـیامن  یم  مکح  لـقع  سپ  درادـن  دوـجو  يروتـسد  زین  نآ  هب  دورو  يارب 
نانمشد يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  یخزود  نامه  میوشن 
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اب نانمؤم  نتـسنادن  ربارب  تسا و  تقلخ  تمکح  زا  دنوادخ  ءازهتـسا  هلزنم  هب  داعم  خزود و  یفن  اریز  تسا  هدرک  هدامآ  دابآلادـبا  ات  دوخ 
ار هانگ  ره  دنوادخ  اریز  دابآلادبا  ات  خزود  قامعا  رد  نانآ  نتخادنا  نامرجم و  ندومن  موکحم  رب  تسا  دنوادخ  لیلد  نارفاک  ناکرـشم و 
ار تسا  كرـش  قیداصم  زا  هلزنم و  هب  هک  ار  وا  ءازهتـسا  ربمایپ و  تلاسر  خزود و  تشهب و  داعم و  راکنا  اما  دـیامن  شـشخب  تسا  نکمم 

ریـشیمش مه  فرط  نآ  دـشک  یم  دـشک و  یم  ریـشمش  هللادـبع  ابا  هک  يروط  دـشاب  دـیاب  فالتخا  اجنیا  دومن ). دـهاوخن  تشذـگ  زگره 
تـسا تاذ  کی  ًالـصا  فلتخم  لاعفا  هن  دنیب  یم  زیامتم  فاصوا  هن  دنک  یم  هدهاشم  ار  دوجو  تاذ  نتم  میتفر  الاح  دـشک  یم  هدیـشک و 

منهج و تشهب و  دروم  رد  تاـیآ  ماـمت  تسا  ماوع  هب  طوبرم  هناـگجنپ  ماـکحا  هک  تسا  مولعم  يدمـص  دوجو  کـی  تسا  دوـجو  کـی 
هب مه  نیـسح  ماما  نالتاق  دـیزی و  صاوخ و  هن  تسا  ماوع  مدرم  فرط  يور  نایمنهج  نایتشهب و  تالاوحا  همه  نآ و  تاجرد  تاکرد و 

دنداتفا يا  هلبزم  هچ  هب  تیاهن  رد  تعامج  نیا  هک  یتسناد  دنمدرخ  هاگآ و  ياناد  يا  سپ   ) دنتسه یکی  رخآ  رد  اهنآ  دنور و  یم  تشهب 
نآ هکنیا  دنیامن و  مالعا  هوای  ار  تلاسر  رد  وا  لمع  دنیامن و  ربمایپ  توبن  راکنا  ات  داد  هولج  اهنآ  رظن  رد  ار  اهنآ  لامعا  ناطیش  هنوگچ  و 

نانس و یلوخ و  رمش و  دیزی و  دنور ،...  یم  ورف  رگیدکی  شوغآ  رد  تشهب  رد  مه  اب  همه  دومن  یمن  هچ  دومن و  یم  توبن  هچ  ترضح 
لقاع يا  وت  دنکفا و  دهاوخ  دوخ  ندرگ  رب  راختفا  لادم  ناونع  هب  ار  دوخ  ریت  نامک و  هلمرح  دوب و  دـنهاوخ  تشهب  رد  تیاهن  رد  هلمرح 
هجوت یلمآ  باطتسم  ترـضح  نیا  ياه  هوای  زا  رگید  زارف  هب  سپ  میئوگ  یم  ار  نانخـس  نیا  هرخـسم  هب  ام  هک  ییامن  یم  روصت  رگا  اناد 

تمصع و تیبلها  مالسلا و  هیلع  یلع  نایعیـش  ینعی   ) هراچیب مدرم  دنا  هتفر  تشهب  شنارای  دیزی و  میورب  تشهب  ام  هکنیا  زا  لبق  امرفب ...( 
( دیامن یم  لوق  لقن  اهنآ  نابز  زا  سپس  و   ) تشهب هب  درب  یم  دریگ و  یم  ار  اهنآ  تسد  نیسح  ماما  یلو  دننک  یم  تنعل  ار  اهنآ  تراهط )

یم نخس  دمحم  تما  ناملسم  ینعی  رکشان  مدرم  نابز  زا  سپ   ) دیدرک یمن  يرادازع  امـش  میدوبن  ام  رگا  دنیوگ  یم  تمایق  زور  رد  اهنآ 
یمن ضیف  هب  ردقنیا  مدرم  تشک  یمن  ار  نیـسح  ماما  رمـش  رگا  اریز  میـشاب  رمـش  زا  رکـشتم  میـشاب و  نونمم  ردقچ  دیاب  ام  سپ  دـیوگ )

دیایب و الاب  هک  تسا  رمـش  قح  الاح  درک  بذـج  ردـقچ  شراک  نیا  اب  رمـش  یلو  درک  بذـج  رفن  لاس 70  ( 900  ) زا دعب  حون  دندیـسر 
نیب رد  نافرع  تمکح و  هفـسلف و  مان  هب  هک  اه  هوای  نیا  رب  دنمدرخ  اناد و  لقاع  يا  سپ   ) دوب ییاهزیچ  کی  مه  اهنآ  رد  دوش  یم  مولعم 

هجوت دوش  یم  شخپ  مدرم 
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لابند هب  اهنآ  ندرک  فیدر  هبملـس و  هبملق و  تاملک  يریگراکب  ندرک و  ور  ریز و  ار  تارابع  یظافل و  اب  هنوگچ  هک  شاب  هاگآ  امرفب و 
هکنیا زا  دنراد  سرت  همهاو و  دنیامن و  یم  ءاقلا  ار  دوخ  ياه  هوای  اهنآ  تیـصخش  رورت  زا  سپ  مادـقا و  مدرم  ياه  تفایرد  ریقحت  هب  مه 
يرحت هتبلا  دوب  اهنآ  ياج  هب  هدـنراگن  رگا  هکنآ  لاح  دـنوشن و  قیـسفت  ریفکت و  ات  ام  ییاهب  ناردارب  دـننام  دـنیامن  ینلع  ار  دوخ  نانخس 

باتک هدعو  ساسا  رب  داقتعا  نیا  اب  نتفر  ینادواج  خزود  هب  كاخ و  ریز  هب  اریز  دـیرخ  یم  ناج  هب  قیـسفت  ریفکت و  تمیق  هب  ار  تقیقح 
تاداقتعا هب  یناملـسم  رگا  نایوگ  هوای  نیا  هتفگ  هب  انب  اریز  تسین  لـقع  طرـش  زگره  مهجرف  لـجع  مالـسلا و  مهیلع  راـهطا  همئا  ادـخ و 

داقتعا هب  یلو  دوش  یم  دراو  تشهب  هب  هتفای و  تاجن  دیزی و ،...  هیواعم و  رمـش و  هارمه  هب  دبای و  یم  تاجن  تیاهن  رد  دشابن . مزلم  نانآ 
تمکح هب  وا  ءازهتسا  يرگ و  هزیتس  نآ و  تایآ  ادخ و  باتک  هب  وا  رفک  ینطاب و و  يرهاظ و  كرـش  دشاب  مزلم  تاداقتعا  نیا  هب  رگا  ام 

ادخ ات  ینعی  دابآلادبا  ات  دوب  دهاوخ  دـلخم  يدـبا  خزود  رد  زرحم و  میدروآ  هک  یحرـش  هب  تقلخ و ،...  زا  وا  فدـه  راگدرورپ و  هیلاع 
مولظم يالوم  رابرهگ  مالک  زا  راقفلاوذ  ناهرب  رد  ام  ار  لالدتـسا  نیا  هک  شاب  هاـگآ  هتخیهرف  اـناد و  لـقاع  يا  سپ  دـیامرف  یم  ییادـخ 

ییاه یهایـس  يالبال  رد  دوخ  لقعب  ار  وا  هکلب  دوهـش  رد  هن  میدـید و  باوخ  رد  ار  وا  هن  میدرک  تفایرد  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  دوخ 
وا تعافش  بلط  وا  ترضح  زا  میئامن و  یم  وا  رضحم  میدقت  هدیدن  ار  دوخ  ناج  میدید و  نطاب  مشچ  هب  دوب  هتـسب  شقن  يدیفـس  رب  هک 

نتف رورـش و  زا  تاـجن  ار و  دـمحم  تما  جرف  سپـس  ناـمزلا و  بحاـص  اـنالوم  جرف  لوا  موـیق  اـی  یح و  اـی  مـیراد  ترخآ  اـیند و  رد  ار 
سپ میراد  تلئسم  وت  زا  نادیواج  تداعس  هب  ندیـسر  يارب  ار  روما  رد  رکفت  لقعت و  قیفوت  ترـضح و  نآ  رونرپ  روهظ  هب  ار  نامزلارخآ 
نیمآ مهجرف  لجع  مالـسلا و  مهیلع  دـمحم  لآ  دـمحم و  اهنآ  ردـص  رد  دوخ و  ءایلوا  ءایبنا و  یمامت  قح  هب  امرف  باجتـسم  ار  اـم  ياـعد 
دومن هولج و  ساسا  رب  ار  دوخ  تایـضرف  اوران  هدـیقع  نیا  نابحاص  هک  یتسناد  دـنمدرخ  اناد و  لقاع  يا  سپ  نیملاعلا  بر  ای  نیمآ  نیمآ 

ار هلئسم  تروص  رگا  دنتـسناد و  دنوادخ  دوجو  نیع  ار  نآ  نانآ  یلبق  ناماما  هک  هنوگنامه  دنداد  رارق  یلاعت  يراب  تاذ  زا  تقلخ ، ندوب 
دـنتفای و دوخ  يادـخ  ندوبن  رخ  يارب  هللااب  ذایعلا  یباوج  طقف  درکن ، لـصا  رد  یقرف  ینعی  تسا  یکی  اـهنآ  خـساپ  لاؤس و  دـندرک  ضوع 

هولج گرزب  یلیخ  اهنآ  رظن  رد  یتسه  هدمآ و  هولج  نیا  رد  زیچ  همه  هک  ییاجنآ  زا  رخ و  تاذ  هن  رخ  هولج  هب  ار  رخ  نآ  دندرک  لیدـبت 
ناهج لک  سپ  درک 
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سپس دنتسناد و  دنوادخ  تاذ  دومن  هولج و  ار  نآ  مامت  دنتسناد ، یم  ادخ  یلجت  رهظم و  ار  نآ  زا  ییزج  هک  ناتـسرپ  تب  شور  هب  ار  نآ 
وا و عاـبتا  ناطیـش و  زا  ترارـش  یفن  داـعم و  خزود و  یفن  ناـسنا و  زا  راـیتخا  یفن  ینعی  دنتـشادن  لـیامت  هک  دـنداتفا  يا  هـلبزم  هاـچ  هـب 

نآ زا  تیعبت  مدـع  هوای و  نانخـس  نیا  هک  میدومن  تابثا  ام  یلو  یناریا  يدـنه و  ياه  ملیف  دـننام  ناگدـننک ، تکرـش  همه  يدـنمتداعس 
وا دومن  تسین ، ادـخ  رهظم  یتسه  هک  میتسناد  سپ  تشذـگ ، هک  یحرـش  هب  قداصلا و  دـمحم  نب  رفعج  انالوم  مالک  هب  تسا  لقع  طرش 

لابند هب  هک  ار  وا  لیالد  وت  الاح  تسین  یلزا  تسا و  ثداح  ناهج  هک  تسنیا  مه  نآ  لیلد  تسوا و  تقلخ  هکلب  تسین  وا  هولج  تسین و 
یـسانشادخ هب  دوخ  سفن  هب  سایق  اب  هتفاب و  مهب  ار  اه  هوای  نیا  دوخ  ماهوا  اب  هنوگچ  هک  ونـشب  وا  عنـص  هولج و  تافـص و  تاذ و  زا  مه 

يادخ هتبلا  دوش  دودحم  وا  هناگجنپ  ساوح  اب  كرد  هب  وا  تافـص  وا و  عنـص  وا و  تردق  هک  ییادـخ  دـناد  یمن  هراچیب  تسا و  هتخادرپ 
مه وا  هک  میراودـیما  میروآ و  یم  يدعـس  زا  ار  يرعـش  مه  اـم  دـننک  یم  دانتـسا  رعـش  هب  ناـهارمگ  نیا  نوچ  ـالاح  تسا  یتسپ  ریقح و 

 / رمع دیـسر  رخآ  هب  تشگ و  مامت  رتفد  میا /  هدناوخ  میتشون و  هک  هچنآ  زو  مهو /  لایخ و  نامگ و  زا  رترب  يا   ) دشابن يدوجو  تدـحو 
وـشتسش نیح  رد  تفر و  هبامرگ  هب  دوز  حبـص  دـش و  دراو  يرهـش  هب  یـصخش  هک  دـنا  هدروآ  میا ) هدـنام  وت  فصو  لوا  رد  نانچمه  ام 

لخاد رد  هک  یـصخش  نآ  تفگ  سرت  نابز  اب  دـیود و  هبامرگ  بحاص  دزن  سرت  اب  سپ  دوب  مس  دـننام  هک  داتفا  كالد  ياپ  هب  شمـشچ 
ياپ هک  دید  رفاسم  درم  نآ  سپ  تسا  يروطنیا  ایآ  تفگ  دز و  الاب  ار  دوخ  سابل  راد  هبامرگ  سپ  تسا  مس  لثم  هنجا  دـننام  شیاپ  تسا 

ناهگان تفگ  لاح  حرـش  دیـسر و  دندوب  هار  رد  هک  یتعامج  هب  دیود  نوریب  هبامرگ  زا  ناساره  سپ  تسا  مس  دـننام  زین  هبامرگ  بحاص 
ياپ دـننام  تعامج  نآ  همه  ياهاپ  هک  دـید  رفاسم  دوب و  ام  ياهاپ  لثم  اهنآ  ياهاپ  ایآ  دـنتفگ  دـندز و  الاب  ار  دوخ  ياه  سابل  اهنآ  همه 

وا هک  میسرت  یم  میرب و  یم  مان  نارعاش  زا  زرل  سرت و  اب  زین  ام  سپ  تسا  هدش  دراو  هنجا  رهش  هب  هک  تفایرد  هزات  تسا و  مس  لثم  هنجا 
ساسا رب  یـسانشادخ  راقفلاوذ ، ناهرب  رد  هک  شاب  هاگآ  دـنمدرخ  اناد و  لقاع  يا  سپ  دـشاب  هدـش  دوجو  تدـحو  سوریو  هب  هدولآ  مه 

وت تیاور و  نآرق و  ساسا  رب  هن  دـشاب  لقع  ساسا  رب  دـیاب  زین  هفـسلف  ای  نافرع و  اذـلو  تسا  تلاـسر  هب  ناـمیا  رب  مدـقم  هک  تسا  لـقع 
وت زگره  لقع  دوش و  یم  نومنهر  وا و ،...  تردـق  قلاخ و  تمکح  هب  ار  وت  نآ  تخانـش  رد  وت  لقع  ینیب و  یم  تقلخ  ار  ناهج  تقلخ 

هولج یتسه  نیا  هکنیا  هب  ار 
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هب ییاه  هوای  تروص  هب  هک  تسوت  تاروصت  نهذ و  ياه  هتفاـی  عقاو  رد  دومن  یلجت و  هولج و  نیا  ددرگ و  یمن  نومنهر  تسا  دـنوادخ 
يزیربت سمـش  هب  بوسنم  هوای  نیا  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا و  داعم و ..  خزود و  نآرق و  توبن و  راکنا  مه  نآ  هویم  دـیآ و  یم  مه  لابند 

زا هتـسویپ  نوچ  دوب  هدهاز  دوبن  هفراع  اهنع  هللا  یـضر  همطاف  دـیوگ ...(  یم  هچ  یتسه  ناهج  تقلخ  هطـساو  صوصخ  رد  هک  نک  هجوت 
نسح و یلع و  دمحم و  رون  دننام  وا  رون  هک  تقلخ  هطساو  زا  ار  دوخ  وگ  هوای  هلبا  نیا  ینعی  درک )...  یم  لاؤس  ار  خزود  تیاکح  ربمایپ 

لمع زا  ییامن  یم  بجعت  ینک و  یم  رداص  یمکح  هچ  مالک  نیا  هب  لئاق  يارب  وت  دناد و  یم  رتالاب  تسا  نانآ  اب  هبتر  مه  تسا و  نیسح 
 ...، دادـن و روتـسد  ای  دـشاب ، هدرک  هبوت  وا  دـیاش  هکنیا  دـیزی و  نعل  زا  وا  عنم  صوصخ  رد  یلازغ  ییارـس  هوای  لیلد  هب  يزوج  نبا  طـبس 

رد یتح  هعیـش و  هعماج  رد  هکنیا  زا  لفاغ  دراگن و ...  یم  دـیزی ) بس  نع  هعنم  یف  دـینعلا  رافکلا  یلع  درلا   ) مان هب  ار  دوخ  گرزب  هلاسر 
نبا طبس  بانج  تساجک  سپ  دنیامن  یم  نکاس  تشهب  ياهرصق  رد  ار  دیزی  یلع و ،...  نب  نیسح  زا  يوریپ  عیـشت و  نایعدم  اه و  هزوح 

انالوم مالک  ریـسفت  تسا  نیا  دراگنب و  دـیزی ) زا  نایارـس  هوای  نیا  حدـم  عوضوم  رد  دـینع  نارفاک  نیا  در   ) رد زین  ار  يا  هلاسر  ات  يزوح 
وس ره  زا  هک  دناد  یم  مارح  هوجو  ار  نآ  لیلد  هدنراگن  دنروآ و  یم  يور  فوصت  هفسلف و  هب  نامزلارخآ  ءاملع  هک  يرکـسع  نسح  ماما 
دوش یم  ریزارس  ملع  نابلاط  يوس  هب  ناریگ و ،...  هوشر  ناراوخابر ، ناروخ ، هفوقوم  يوس  زا  هک  یهوجو  دوش  یم  ریزارس  زکارم  نیا  هب 
یلقع تایهیدب  فالخ  رب  هنوگچ  هک  شاب  هاگآ  سپ  دوش  یمن  مومسم  نآ  ندروخ  زا  ایآ  تسین  مومـسم  ییاذغ  هک  دنادن  یـسک  رگا  و 
تسا لوغشم  یبوکیاپ  صقر و  هب  هکرعم  نیا  زوریپ  ناطیش  هداتفا و  یهارمگ  تلالض و  يداو  هب  هنوگنیا  ادخ  باتک  ناور  هداس و  مهف  و 

ءاملع و هک  اریز  تسین  تهج  یب  دـیامن و  یم  ریزارـس  خزود  يداو  هب  ار  هورگ  هورگ  كرـش  هب  نانآ  ءاقلا  دوخ و  تاوطخ  اـب  هنوگچ  و 
لوغشم هدوهیب  روما  هب  نآ  در  يارب  شالت  یبرع و  نبا  صوصف و ،...  دننام  یبتک  یسررب  قمعت و  ياج  هب  ام  نارگـشهوژپ  نادنمـشناد و 

لاجر ملع  هب  نآ ، مقس  تحص و  نییعت  يارب  رهطا  يارهز  ترـضح  هویـش  هب  ادخ  باتک  اب  تایاور  قیبطت  ياج  هب  هک  هنوگنامه  دنتـسه ،
رثأت ملأت و  هیام  دنبای و  یم  ذوفن  دح  نیا  ات  هیام  یب  نایوگ  هوای  نیا  هک  تسا  قح  نادرم  زا  یلاخ  هنوگنیا  ملع  ههبج  دـنروآ و  یم  يور 

صوصف رد  هک  تسا  هدشن  لقن  یبرع  نبا  زا  نیا  ایآ  دنروآ  یم  مهارف  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترـضح  انالوم 
هچ رگا   ) دیوگ یم  دوخ 
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زا ایلوا  متاخ  اریز  دـنز  یمن  وا  ماقم  هب  يررـض  تیعبت  نیا  اما  تسا  ربمایپ ) ینعی   ) ءایبنالا متاخ  ماکحا  عباـت  وا ) دوخ  ینعی   ) ءاـیلوا متاـخ 
ربمایپ زا  هنیدـم  ياه  لخن  حـیقلت  ردـب و  يارـسا  مکح  رد  رمع  هک  هنوگنامه  تسوا  زا  رتالاب  یتهج  زا  ءایبنالا و  متاخ  زا  رت  نیئاـپ  یتهج 

هب ام  ءاملع  ارچ  سپ  تسا  هدومرف  نیبت  ار  وا  مهف  هاگیاج  ینیما و  همالع  ترـضح  ار  وا  تلزنم  ماقم و  هک  رمع  نامه  يرآ  دوب )...  رتالاب 
ترـضح ام  يالوم  هک  هنوگنامه  دـنیامن  یمن  لیطابا  نیا  در  یـسررب و  ثحب و  دـقن و  فرـص  ار  دوخ  رمع  لطاب  روما  هب  نتخادرپ  ياج 

شاب هاگآ  دنمدرخ  اناد و  لقاع  يا  وت  سپ  دیبوک . مالسلا  هیلع  یلع  ام  مولظم  يالوم  نانمـشد  سحن  یناشیپ  رب  ار  يدبا  گنن  رهم  همالع 
ای ادخ و  ار  یتسه  ناهج  یسک  رگا  وا و  هولج  دومن و  هن  تسادخ و  تقلخ  ناهج  نیا  تسا و  رفک  نآ  ماسقا  مامت  رد  دوجو  تدحو  هک 

نبا دنیوگب  ترسم  اب  هک  دسرب  ییاج  هب  دیاب  راک  ارچ  تسا ، هدومن  رخـسمت  ار  وا  هدومن و  ریقح  تسپ و  ار  ادخ  ًاعطق  سپ  دنادب  وا  هولج 
زا وا  یهن  يرماس و  اب  وا  تفلاخم  لیلد  هب  ار  یبن  نوراه  یـسوم  تسا و  یتسرپادـخ  نیع  یـسوم  موق  یتسرپ  هلاسوگ   ) دـیوگ یم  یبرع 

ار حون  موق  رکفت  نیا  ءانبم  رب  ای  دیامن و  یم  تفرعم  نادقف  مهف و  مدـع  هب  مهتم  ار  وا  اذـل  درک و  شنزرـس  یتسرپ  هلاسوگ  یتسرپ و  تب 
حون فرح  راب  ریز  لیلد  نیمه  هب  تسا  یتسرپادخ  نیع  یتسرپ  تب  هک  دنتسناد  یم  اهنآ  دیوگ  یم  دناد و  یم  ملع  يایرد  رد  هدش  قرغ 
هعماج اهنآ  اـیآ  دـنرادن و ،...  لوبق  ار  ناطیـش  نوعرف و  یهارمگ  اـهنآ  دـنراد ،...  دوخ  ناـهد  هقلقل  مئاد  ار  يرتسبـش  رعـش  نآ  دـنتفرن و 

ار تیمر  ذا  تیمر  ام  دننام و  یتایآ  مه  زاب  دـیاب  ایآ  نید ،...  ناملاع  سابل  رد  مهنآ  هعیـش و  ناناملـسم  سابل  رد  دنتـسه  ناتـسرپ  ناطیش 
دنیوگب دنهد و  تبـسن  ادـخ  تیلعاف  هب  ار  ملاع  رد  یلعف  ره  اریز  دـنروایب ...  نشوجلاذ  نب  رمـش  هیواعم و  مجلم و  نبا  تئارب  يارب  یلیلد 

نآ لقاع ، دنمدرخ و  يا  نادب  سپ  میـشاب ،...  هتـشاد  یلعف  هک  میتسین  ادـخ  ریغ  ًالـصا  ام  اریز  ام  لعف  هن  تسادـخ  لعف  عقاو  رد  لاعفا  هک 
دودـحم سپ  دوش  یم  روصت  وا  زا  رتگرزب  هچنآ  زا  رتکچوک  تسا  ییادـخ  هتبلا  دوش  هدـید  هک  دوشب  زین  وا  هولج  هللااب  ذاـیعلا  هک  ییادـخ 

تسا و ریقح  تسپ و  يادخ  ییادخ  نینچ  سپ  میوا ،...  قلاخ  نم  تسا و  نم  قولخم  سپ  دیآ  یم  نم  روصت  لایخ و  مهو و  رد  تسا و 
ناسنا و دحاو و  رکیپ  کی  دوب و  یتسه  ملاع  مهنآ  دیرفآ و  دوجوم  کی  دنیوگ  یم  هک  ییادخ  نامه  دوب  دهاوخن  شتسرپ  هتسیاش  هتبلا 

هاگیاج منهج  تسا  نآ  تلاوت  منهج  ییاریذپ و  قاتا  تشهب  دنراد  ار  دوخ  هژیو  هاگیاج  مادک  ره  دحاو و  رکیپ  نیا  زا  ییزج  مه  ناطیش 
یتسه تالوضف 
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دوجو ات  دزوس  یم  تساه  صقن  نیمه  یتوکلم  روهظ  منهج  ینعی  دوش  تشهب  هب  دورو  هتسیاش  دنک و  كاپ  ار  ناسنا  ياه  يدب  ات  تسا 
زا رتهب  یـشیشح  داتعم  کی  زغم  زا  هک  ییاه  هوای  و  ددرگ ...  یم  زاب  هللادـنع  دوخ  لصا  هب  ییاهر و  منهج  زا  تفای  یتقو  دـبایزاب  ار  دوخ 

نیا وا  دومن  هکلب  هن  دوـجو  هک  ییادـخ  تسا  ریقح  ردـقچ  تسا  یتـسه  ناـهج  نیا  وا  هوـلج  هک  ییادـخ  يرآ  دـنک ،...  یم  شوارت  نآ 
ییادـخ لابند  هب  ام  تسا  ریقح  تسپ و  هزادـنا  هچ  ات  درک  ءاـصحا  ار  وا  هولج  ناوتب  هک  ییادـخ  تسا ، ریقح  تسپ و  ردـقچ  تسا  یتسه 

هک شاب  هاـگآ  دـنمدرخ  اـناد و  لـقاع  يا  وت  سپ  دـشاب . هتـشادن  ار  وا  دومن  زا  يا  هرذ  لـمحت  باـت و  یتسه  ناـهج  نیا  همه  هک  میتسه 
نآرق تایآ  تایاور و  یلقن و  یلقع و  ظاحل  هب  میا  هدومن  نایب  نونکات  هچنآ  مکح  تسا و  هداد  رارق  دودح  دوخ  هب  هجوت  يارب  دـنوادخ 

رد ام  تسا و  هدومن  نایب  ار  دوخ  تفرعم  تخانـش و  يارب  ناسنا  هجوت  دودـح  تحارـص  اب  دـنوادخ  دـیدرگ  رکذ  نآ  زا  ییاـه  هنومن  هک 
رد ینادواج  خزود  رد  هدـش  لزان  تسا و  ینادواـج  خزود  هب  دورو  هلزنم  هب  ادـخ  دودـح  كرت  هنوگچ  هک  میدروآ  دوخ  ریـسفت  باـتک 
يا وت  سپ  دوش  یم  ملظ  كرش و  هب  یهتنم  دودح  كرت  هار  هنوگچ  هک  میدومن  تباث  ام  دوب . دهاوخ  نامرجم  ناملاظ و  ناکرـشم ، هرمز 

ینارت نل  خساپ  ییامن و  یبای  هار  وا  سدقا  تاذ  هب  هک  یتسه  نآ  زا  رت  نیئاپ  رت و  تسپ  رتریقح و  ناهج  رد  هک  شاب  هاگآ  دنمدرخ  لقاع 
يادخ دوخ  رس  مشچ  اب  تساوخ  یمن  یسوم  هک  شاب  هاگآ  وت  دومن و  تفایرد  ادخ  زا  رشب  ءانبا  تیبرت  يارب  هللا  یبن  یسوم  وت  زا  لبق  ار 

ار ادخ  تساوخ  یم  یـسوم  هک  دشاب  وت  رد  روصت  نیا  رگا  دنیبب و  دنیبب ، دناوت  یم  وا  مشچ  هک  يداعبا  رد  هدرک و  هلاچم  ار  یتسه  قلاخ 
لیامت هک  دوخ  ناوریپ  يارب  ار  دنوادخ  دودـح  تساوخ  یم  لمع  نیا  اب  وا  هکلب  امن  کش  دوخ  لقع  رد  دـنیبب  دودـحم  يدام و  بلاق  رد 

هب یـسانشادخ  يریگدای  هب  رما  زا  دنوادخ  تخانـش  تفرعم و  نایب  رد  ادخ  لوسر  زین  دـیامن و  نیبت  دنتـشاد  یتسرپ  تب  رد  فصولادـئاز 
هب مالـسا  تما  درف  نیرت  نیئاپ  ات  نینمؤملاریما  اـنالوم  اـهنآ  سأر  رد  هک  داد  رارق  تما  لـک  هعومجم  ار  دوخ  ناـبطاخم  ناـنز ، هریپ  شور 

هطبار رد  دهاش  ناونع  هب  تایاور  رکذ  زا  ام  تاذ و  رد  رکفت  هن  تسا  زاین  ترطف  هب  عوجر  دـنوادخ  تخانـش  رد  اریز  تسا  كرد  ظاحل 
تاـبثا روعـش و  مهف و  لـقع و  مکح  هـب  اریز  میتـسه  زاـین  یب  ادـخ  تاذ  رد  رکفت  قـیرط  زا  دـنوادخ  هـب  هجوـت  دورو و  مدـع  روتـسد  اـب 

رد ادـخ  لوسر  رما  هک  تسا  لهج  لامک  زین  میدروآ و  یبلاـطم  ًـالبق  هطبار  نیا  رد  اـم  میرادـن و  ار  تخانـش  نیا  يارب  رازبا  تیدودـحم 
صیصخت ماوع  هورگ  هب  ار  زجاعلا  نید  هب  مکیلع  باطخ 
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ار نآ  دودح  ام  هکنآ  لاح  مینادـب و  زیاج  ثحب  نیا  هب  دورو  يارب  ار  لهاج  نادان و  یهورگ  رتشیب  مهف  هفـسلف  نافرع و  هناهب  هب  هدومن و 
هب هفـسلف  نافرع و  هب  یتسیاب  هک  دنراد  ار  هنادـهاج  رکفت  نیا  یهورگ  دراد و  یبقاوع  هچ  دـنوادخ  دودـح  زا  زواجت  هکنیا  میا و  هتـسناد 

دننک یم  ییارس  ناتـساد  هنجا  صوصخ  رد  هک  تسا  یهارمگ  ماوع  لثم  نانآ  لثم  دوش و  هجوت  دنروآ  یم  ارـس  هوای  یهورگ  هک  یلکش 
يوگ هوای  نآ  نج  نآرق و  نج  نیب  هک  یلاح  رد  دـنیامن  یم  دنتـسم  نآرق  هب  نآرق  رد  نج  تاـیآ  دوجو  دانتـسا  هب  ار  دوخ  تاـفرخزم  و 

هک ینامز  ات  تسا  هدیدنـسپ  هفـسلف  نافرع و  هک  شاب  هاگآ  دنمدرخ  اناد و  لقاع  يا  وت  سپ  تسا . تیاهن  یب  ات  لاح  هلـصاف  تفرخ  ماوع 
هک شاب  هاگآ  نادب و  سپ  یهدـن . رارق  دوخ  لقع  مکح  هب  تلالـض  یهارمگ و  يداو  رد  اپ  هدومن و  تیاعر  ار  ادـخ  دودـح  اهنآ  رد  وت 

راثآ زا  دـنوادخ  دوجو  لـصا  تخانـش  يارب  لدـع و ،...  مظن ، ترطف ، زا  معا  یلقن  یلقع و  نیهارب  هماـقا  ناـمه  هفـسلف  ناـفرع و  دودـح 
هب دنوادخ  نآرق  هفیرش  تایآ  رد  هک  تسا  یناطیش  لامعا  هناگ  هس  قوقش  زا  هدشن  هداد  نآ  هب  ملع  هچنآ  رد  ییارـس  هوای  تسا و  تقلخ 

رتشیب ادخ  تراقح  تابثا  يارب  عقاو  رد  دوش  یم  نایب  دوجو  تدـحو  داحتا و  لولح و  بلاق  رد  هک  بلاطم  نیا  تسا و  هدومرف  هراشا  نآ 
نافرع و هدنبیرف  راعـش  تحت  رد  نایوگ  هوای  نیا  هک  میتسناد  سپ  دیحوت  نایوگ  هوای  نیا  معز  هب  ای  ادـخ و  دوجو  تابثا  ات  دراد  دربراک 

سدقا تاذ  رد  دح  داجیا  هک  میتسناد  سپ  دنا و ،...  هتخادرپ  وا  لیدبت  ریغت و  دنوادخ و  سدقا  تاذ  لیلحت  هیزجت و  هب  دـیحوت  هفـسلف و 
نوچ دودحمان و ،...  دشاب و  گرزب  ای  دودحم و  دشاب و  کچوک  يدامریغ  ای  يدام و  زیچ  نآ  هچ  يزیچ  بلاق  رد  وا  هولج  ای  دنوادخ و 
تسا نآ  یعقاو  دیحوت  هکلب  يا  هدومن  قلخ  دوخ  ماهوا  رد  ار  وا  هتخاس و  تسپ  ریقح و  ار  ادخ  سپ  هدش  هتخاس  وت  نهذ  رد  اه  هتفای  نآ 
راکب ار  وا  یهاون  رماوا و  يونـشب و  وا  ءایبنا  نابز  زا  ار  دوخ  ناهج و  تقلخ  تمکح  يروایب و  نامیا  تقلخ  ناهج  هدنزاس  ربدم و  هب  هک 

هطـساوب هک  وت  یحور  ییاـناوت  شیازفا  دـیامنن و  دراو  یناد  هلبزم  هب  نارگید  زا  رتشیب  ییاـناد  رتشیب و  مهف  رورغ  هب  ارت  ناطیـش  يریگب و 
، درب ورف  دوخ  رد  ار  روعاب  ماعلب  هک  هنوگنآ  دیامنن  دراو  دیواج  خزود  هب  ارت  ءاروام  اب  طابترا  ای  هدش و  ثداح  یمسج  یحور و  تضایر 

تعامج نیا  هک  یناسک  راتفگ  اه و  هشیدنا  یمامت  اذل  تسا و  دجم  ناسحتسا و  بحاص  دنوادخ  دودح  رد  دیحوت  هفسلف و  نافرع ، سپ 
قباطم نآ  اب  هک  ار  هچره  دوش و  یم  هداد  رارق  دـنوادخ  ناروآ  مایپ  هصخاش  رد  دـنمان  یم  نیرکفتم و ،...  هفـسالف و  ناـگرزب و  ار  ناـنآ 

قباطم نآ  اب  هچنآ  دنمشزرا و  دوب 

http://www.ghaemiyeh.com


36 ص :

رد رگم  تسا  دامتعا  لباقریغ  هناگجنپ و  ساوح  هب  هدـش  بترم  ماهوا  عقاو  رد  نانآ  ياه  هتفای  اریز  تسا  هجوت  مدـع  هتـسیاش  هوای و  دوبن 
یلو متـسه و ،...  سپ  مشیدـنا  یم  هک  تسین  کش  نا  رد  هک  دومن  نایب  دوجو  لصا  صوصخ  رد  تراـکد  هچنآ  دـننام  یلقع  تایهیدـب 

لـصاح لهج و  لصاح  ینادان و  یلقع و  یب  زا  نتفر  نارگید  هتفاب  مهب  ياه  هوای  لابند  هب  دـمحم و  لآ  دـمحم و  ياه  هزومآ  زا  ضارعا 
ياهرادـشه ناـیب  عوضوم و  یلکـش  ناـیب  دـش  ناـیب  هچنآ  هک  شاـب  هاـگآ  دـنمدرخ  اـناد و  لـقاع  يا  وت  سپ  تسا  اـج  یب  رورغ  ربکت و 

رارسا و زا  رـشب  عون  دارفا  ندش  هاگآ  ییاناوت  ای  ندش و  هاگآ  لیلد  هب  تیعونمم  نیا  تسا و  هعونمم  هقطنم  هب  دورو  مدع  يارب  هدنرادزاب 
اریز یقمحا  یهلبا و  تمالع  نآ  رد  دورو  هک  تسا  یلقع  تیعونمم  هکلب  دننادب  یتسیابن  یلو  دنرداق  نآ  كرد  رب  هک  تسین  یقیاقح  ای 
نیا مکحتـسم  نونج  رب  تلالد  هک  دهد  یم  تسد  یعاس  هب  هک  دوب  دهاوخ  یماهوا  زا  هوای  ياه  طابنتـسا  اریز  دنتـسین  نآ  كرد  هب  رداق 

تیهام رد  میوش  یمن  دراو  ام  سپ  تسا . هدـش  دراو  صاخ  نایاناد  املع و  هک  ره  هب  شالت  نیا  اب  هک  دـیامن  یم  روصت  هک  دراد  هلبا  درف 
دهاوخ هچ  يوش  داحتا  هب  لئاق  رگا  دـش و  دـهاوخ  هچ  يوش  لولح  هب  لئاق  رگا  هکنیا  دروآ و  یم  رب  اـجک  زا  رـس  هک  تارکفت  نیا  راـثآ 

رد رایتخا  ربج و  رد  داعم  خزود و  تشهب و  هلمج  زا  اه  نآ  اب  طبترم  دیاقع  رد  يراثآ  هچ  يوش  دوجو  تدـحو  هب  لئاق  رگا  هکنیا  دـش و 
ياه هوای  در  يارب  ار  راورخ  هنومن  تشم  هدومن و  هراشا  یتاملک  هب  ثحابم  نیا  یمامت  تیهام  اب  هطبار  رد  ام  دوب و  دـهاوخ  لاـمعا و ،... 

ثحب هب  تخادرپ  یلکش  راتخاس  ندوب  مارح  اب  هطبار  رد  ام  دنمدرخ  اناد و  لقاع  يا  میدروآ و  ادخ  فاصوا  تاذ و  تخانش  نایعدم  نیا 
هطـساو هب  نآ  هب  دورو  ندوب  كانرطخ  ظاحل  هب  ار  نآ  هب  نتخادرپ  هب  زارتحا  یلقع  طرـش  دوخ و  نقتم  لـیالد  دوجو  تدـحو  هناکرـشم 

لولح و ای  دنوادخ و  رهظم  ناونع  هب  تب ، شتسرپ  كرش  فلتخم  لاکشا  زا  هک  میدرک  تابثا  میدومن و  نایب  ار  ناکرـشم  ندوب  یخزود 
هب دوجو  تدـحو  ثحب  هک  میدومن  تاـبثا  زین  میدرک و  رکذ  ار  دوخ  بلاـطم  نآ  هولج  دومن و  ریغ  ینعم  هب  دوـجو  تدـحو  اـی  داـحتا و 

تاـبثا میدومن و  ناـیب  ار  قیـالخ  ندوب  یخزود  يارب  ناطیـش  شکرت  ریت  نیرخآ  ناونع  هب  یتـسه  ناـهج  ندوب  ادـخ  هولج  دومن و  ینعم 
تیهام رد  یلو  دراد  توافت  رهاـظ  هب  میدومن  ناـیب  هک  كرـش  رگید  ماـسقا  اـب  يراـتخاس  ظاـحل  هب  يزرو  كرـش  هنوگ  نیا  هک  میدومن 

هاگآ دنمدرخ  اناد و  لقاع  يا  وت  سپ  دیآ  یمن  كرـشم  روصت  رد  نآ  زا  رتشیب  هک  رت  عماج  داعبا  رد  یلو  تسا  هناکرـشم  شتـسرپ  نامه 
تسین دنوادخ  هولج  زیچ  چیه  هکنیا  رب  شاب 
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اه و نامـسآ  تقلخ  هکنیا  دـننام  تسا  تیاهن  یب  ات  رفـص  زا  توافت  هلوقم  ود  نیا  توافت  تسوا و  فاصوا  نداد  ناشن  يارب  يرثا  هکلب 
قـش اریز  تسا  ضحم  كرـش  مود  تروص  دیحوت و  لوا  تروص  هک  مینادب  ادخ  تردق  ار  نآ  هکنآ  ای  مینادب و  ادخ  تردـق  زا  ار  نیمز 

نآ نایب  ثودح و  ریغ  ندوب و  یلزا  رب  تلالد  مود  قش  تسا و  قح  ترـضح  هدارا  زا  دعب  تقلخ  ثودح و  ندوب و  یلزا  ریغ  دـیؤم  لوا 
قلخ ار  نآ  هدومن و  دوخ  هناـگجنپ  ساوح  هب  دودـحم  ار  ادـخ  اریز  تسا  رفک  كرـش و  نیع  هک  تسا  دـنوادخ  دومن  هوـلج و  ناوـنع  هب 

تسا و هدـش  لیدـبت  وت  يادـخ  هب  هک  تسوت  تاروصت  ماـهوا و  هکلب  ییاـمن  شتـسرپ  ار  نآ  اـت  تسین  وت  قلاـخ  وت  قوـلخم  يا و  هدرک 
لوا زا  دـنوادخ  قیالخ  نیرترب  كرد  شیاجنگ  دـح  رد  فصو  نیا  هک  شاب  هاگآ  دوش و  فصو  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  هتبلا و  دـنوادخ 
لاثما ریقح  صقان و  لوقع  كرد و  هب  دـسر  هچ  تسین  مهجرف  لـجع  مالـسلا و  مهیلع  دـمحم  لآ  دـمحم و  ینعی  تقلخ  رخآ  اـت  تقلخ 

دومن و ناهج  زیچان  تسپ و  ناهج  هکنیا  هب  ار  دـنوادخ  دـنیامن  ریقحت  ات  زادرپ  لایخ  نایوگ  هوای  رگید  اهامن و  فراع  اـه و  اـمن  هفـسالف 
هب هناکرشم  ءارآ  نیا  رهاظ  نفعت  زا  ناکرـشم  ناهارمگ و  نیا  ءارآ  تیهام  نفعت  هک  شاب  هاگآ  دنمدرخ  لقاع  يا  سپ  تسوا  تاذ  هولج 

روعـش میلـس و  لقع  رب  مکاح  ینابم  لوصا و  فالخ  رب  ءارآ  هنوگ  نیا  رب  بترتم  يرهق  ياه  هتفاـی  تاطابنتـسا و  اریز  تسا  رتشیب  بتارم 
مزالم دـب  نفعت و  يوب  هک  هنوگنامه  میرادـن و  نآ  راکفا  ءارآ و  هب  دانتـسا  رب  یموزل  شخب  نیا  رد  ام  تسا و  تیاور  تاـیآ و  يرـشب و 
ناطیش یلصا  فادها  عقاو  رد  هک  دنتسه  یجیاتن  ياراد  دوخ  تیهام  رد  هناکرشم  ءارآ  هنوگنیا  تسا  نآ  لاثما  تاساجن  یناسنا و  عوفدم 

نیا دوش و  یم  بوسحم  قیالخ  نداتـسرف  خزود  هب  هناکرـشم  دیاقع  اب  ندومن و  یخزود  دنوادخ و  هب  تبـسن  ییوگ  هدوهیب  رد  ار  میجر 
مه و یمامت  دـنیامن و  نایب  ار  نآ  دـنناوت  یمن  هک  دـنناد  یم  دوخ  رارـسا  زا  ار  نآ  نایوگ  هوای  نیا  هک  تسا  ییاـه  شخب  ناـمه  عقاو  رد 
رد نآ  هباشم  هیرظن  اب  نآ  توافت  رکذ  ای  دوجو و  تدحو  ناونع  تحت  دوخ  هوای  هیرظن  تابثا  یلکـش  هلوقم  رد  ار  دوخ  شالت  یعاسم و 

لقع بحاص  هک  نآ  دـنیامن و  یم  هناور  نالهاج  شوشم  رازاب  هب  هدز و  زین  دـیحوت  كرام  نآ  رب  هدومن و  حرطم  نآ  هولج  دومن و  بلاق 
راثآ زا  یکی  هک  دنمدرخ  يا  شاب  هاگآ  سپ  دور . یمن  نیئاپ  وا  يولگ  زا  پاچک  سس  اب  عوفدم  چیه  زگره  تسا و  ینید  مهف  درخ و  و 

زا یکی  هک  دنمدرخ  لقاع  يا  شاب  هاگآ  سپ  تسا . اه  ناسنا  لامعا  رد  ربج  عوضوم  دوجو  تدحو  هیرظن  هناکرـشم  كانرطخ و  یلـصا 
هناکرشم هیرظن  یلصا  كانرطخ و  يرهق  راثآ 
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اهنآ ندوب  بذـعم  و  نامرجم و ،...  ناملاظ و  يارب  خزود  ندوب  يدـبا  نآ  عبت  هب  هک  تسا  اه  ناسنا  لاـمعا  ربج  عوضوم  دوجو  تدـحو 
هراک همه  تقلخ  رتائت  نیا  رد  دوش و  یم  لیدبت  دوخ  ياشامت  يارب  ادخ  هناقـشاع  ياه  ناتـساد  هب  تقلخ  ّتلع  يارب  هشیدـنا  بیذـکت و 

تدحو رد  هدوب و  ترثک  رد  وا  هدارا  نیع  عقاو  رد  بوخ  دب و  هزیتس و ،...  گنج و  نیا  تسین و  وا  زج  یتردق  توق و  چـیه  تسادـخ و 
نیا راکنا  دیئات و  هب  يزاین  دوجو  تدحو  هیرظن  هب  داقتعا  يرهق  راثآ  يوهام و  ثحابم  رد  ام  دوب و  دـهاوخ  ینعم  یب  بلاطم  نیا  یمامت 

عوفدـم لصاح  نفعت  يوب  هک  هنوگنامه  ینعی  دوش  یم  لح  هت  زا  اهنت  لئاسم  هنوگنیا  اریز  میرادـن  اهنآ  لیوأت  هیجوت و  ای  نایوگ و  هواـی 
هوای عقاو  رد  اـهنآ  هحیار  ندوب  زیگنا  لد  وبـشوخ و  يارب  لـیوأت  هیجوت و  هنوگره  تسا  اـهنآ  تیهاـم  هطـساو  هب  یناویح  یناـسنا و  ياـه 

نآرق و اب  يراـک  هجو  چـیه  هب  ثحبم  نیا  رد  اـم  اذـل  دوش و  یم  بوسحم  نارگ  هیجوت  هتفاـین  دـشر  ياـهزغم  لوصحم  هناـهلبا و  ییارس 
دـیحوت و دـش  رکذ  ًالبق  هک  هنوگنامه  دنتـسه و  نیهجو  وذ  زین  دـنوادخ  تایآ  دنـشاب و  یلعج  دـنناوت  یم  تایاور  اریز  میرادـن  تاـیاور 

. دیسر نآ  هب  یتسیاب  لقعت  اب  هکلب  دشاب  دبعت  هب  یکتم  یتسیابن  یسانشادخ 

روعـش یلقع و  لوصا  ینابم  رب  یتسیاب  اهنآ  ناکرا  ساسا و  هتـشادن و  هاگیاج  دـبعت  هلوقم  هس  نیا  رد  هک  تماـما  توبن و  ثحب  رد  زین  و 
ساسا رب  اهنت  نآ  یتیهام  یلکش و  بلاق  رد  ار  دوخ  هلدا  یتسیاب  نایعدم  نیا  هک  میتسناد  سپ  دوش  راوتـسا  ام  نطاب  ناربمایپ  ینعی  يرـشب 

دنوش و یم  حالـس  علخ  نایوگ  هوای  نیا  هک  ییامن  یم  هظحالم  لالدتـسا  نیا  اب  دنمدرخ  اناد و  لقاع  يا  وت  دنیامن و  راوتـسا  یلقع  ینابم 
دـسر و یم  چـیه  هب  ییارـس  هوای  يرگ و  هطـسفس  رد  اهنآ  تیاهن  یب  شناد  ملع و  هاگیاج  نیا  رد  اریز  دـنرادن  نتفگ  يارب  يزیچ  رگید 

رداق دوش و  یم  ضراع  وا  رب  یتفرخ  دوش و  یم  لال  وا  نابز  دـبای  یم  لزنت  ارحـص  ناپوچ  ییاتـسور و  کـی  دـح  رد  اـهنآ  شناد  ملع و 
ربمایپ و ناپوچ و  فوسلیف و  فراع و  هار  نیا  ءادتبا  رد  دهد  لیوحت  دفابب و  مهب  ار  نامسیر  نامسآ و  دوخ  ياه  ییارـس  هوای  اب  ات  تسین 
اب هک  تسا  دنوادخ  نیا  و  دنتسه . قلاخ  يوجتسج  رد  تسا  اهنآ  فارطا  اهنآ و  هچنآ  يور  زا  دنتسه و  سپ  دنشیدنا  یم  همه  ماما و ،... 

دیامرف یم  یهن  دب  لامعا  زا  هدومرف و  رما  کین  روما  هب  ار  اهنآ  دـیامن و  یم  نایب  ار  اهنآ  ندومن  ثداح  رـشب و  تقلخ  لیالد  ءایبنا  تثعب 
دوخ یتسه  ناهج  هک  دشاب  یگداس  نیا  هب  یعوضوم  دوب  رارق  رگا  دیامرف و  یم  نییعت  اهنآ  تازاجم  شاداپ و  يارب  ار  خزود  تشهب و  و 

ای دنوادخ و 
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رکم و عقاو  رد  خزود  تشهب و  تقلخ و  هک  دـنیوگب  ار  نآ  یماـهوا  یهورگ  دوبن  مزـال  دـنتفگ و  یم  ءاـیبنا  ار  نیا  بوخ  دـشاب  وا  دومن 
نارفاک و نامرجم و  ناملاظ و  يارب  تسا  یتراـشب  دـننک و  وا  هار  رد  كـاله  ار  ناـشدوخ  اـت  ناـنمؤم  يارب  تسا  دـنوادخ  يزاـب  هلیح و 

نیا هب  تافـص  زا  تافـص و  هب  تاذ  زا  ادـخ  هک  دوب  نیا  يارب  تقلخ  ناهج  نیا  دـنوش و  یم  تشهب  دراو  مه  اهنآ  تیاهن  رد  هک  ناطیش 
نیا تسوا و  رهظم  دومن و  یلجت و  تقلخ  ای  تسا و  اه  یتدحو  لوا  هورگ  هدیقع  هک  تسین  يزیچ  تقلخ  زج  ادخ  دیامن و  دومن  تقلخ 

تسا هرخسم  يزاب و  همه  داحلا و ،...  رفک و  ناطیش و  دوش و  یم  شدوخ  دوش  عمج  یتقو  هدرک و  یلجت  ترثک  رد  هدش و  زاب  نآلا  ادخ 
تسادـخ و هدارا  هب  دـنک  یم  يراک  ناطیـش  رگا  سپ  تسین  يزیچ  ادـخ  هدارا  زج  ناهج  رد  تسا و  یکی  علاط  حـلاص و  راـک  تبقاـع  و 

ینعی دتسرپ  یم  ار  ادخ  رهظم  وا  دتـسرپ  یم  تب  هک  تسرپ  تب  تسا و  لضم  ای  رهظم  ناطیـش  تسادخ و  هدارا  هب  دنک  یم  يراک  ربمایپ 
یلکـش راتخاس  ظاحل  هب  ءادتبا  زا  تسادخ  دومن  یتسه  ناهج  هک  هوای  نیا  يرآ  تسا  ادخ  رهظم  ار  نآ  اریز  دتـسرپ  یم  ار  ادخ  عقاو  رد 

دیامن روصت  هک  تسا  قمحا  مادـک  هک  یلاح  رد  دـشابن  ثداح  دـشاب و  یلزا  تقلخ  هک  دـش  یم  مزـال  یتلاـح  نینچ  رد  اریز  تسا  هواـی 
درایلیم و رد  درایلیم  رد  درایلیم  رد  اـهدرایلیم  نونک  اـت  تقلخ  لوا  وا  هک  یلاـح  رد  هدرک  قلخ  ار  شدوخ  شدوخ  هدوب و  لزا  زا  شدوخ 

یلاح رد  دومرف  قلخ  ار  ام  دـنوادخ  هک  الاح  تسین و  اهنآ  راثآ  زا  يرثا  دـنا و  هتفر  تلاوت  هاچ  هب  اـی  هتخیر و  نیمز  يور  هب  وا  دـننام  ...، 
ار ام  هدومرف  تبحم  هک  لاح  دـنا و  هدـش  هتخیر  اه  تلاوت  لخاد  هب  لووا  دـیئزوتامرپسا و  تیاهن  یب  هکنانچ  دـیامرفن  قلخ  دوب  رداـق  هک 
قلاخ و ربدم و  ریدم و  ياراد  ناهج  هکنیا  یـسانشادخ و  ثحب  رد  ام  میهد و ،...  لیوحت  هتخاس و  فیجارا  هک  تسا  هتـسیاش  هدرک  قلخ 

دمحم ترضح  ینعی  اهنآ  نیرخآ  يارب  دومرف و  ثوعبم  اه  ناسنا  تیاده  يارب  ار  ءایبنا  دنوادخ  هک  میتسناد  میدروآ و  یبلاطم  تسا  ...، 
لماک و ار  دوخ  نید  سپ  دـشاب  تقیقح  قح و  نابلاط  تمایق  ات  هار  غارچ  ات  دومرف  اطع  ار  دوخ  یقاـب  هزجعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هب زین  ار  نآ  ریسفت  دومرف و  نایب  دنوش  هاگآ  ناگدنب  یتسیاب  هک  هچنآ  دوخ  دیواج  باتک  رد  دومرف و  غالبا  قیالخ  هب  دوخ  ربمایپ  هلیسوب 

هوای نیا  سپ  دومرف  مالعا  خزود  رد  ار  يأر  هب  نارسفم  هاگیاج  داد و  رارق  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  ینعی  دوخ  نارـسفم  رایتخا 
تـسار هچ  دشاب و  غورد  تیاور  نیا  هچ  دـنیامن  دنتـسم  صوصخ  نآ  رد  تیاور  هب  ًایناث  نآرق و  هب  ًالوا  هب  یتسیاب  ار  دوخ  راتفگ  نایوگ 

دوجو تروص  رد  دنناوت  یم  اهنآ 
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دنزادنیب یکیرات  رد  تایآ  دانتـسا  هب  ار  ریت  دنناوت  یمن  یلو  دوش  نیبت  هرـسان  زا  هرـس  ات  دنزادرپب  نآ  ریـسفت  حرـش و  هب  ضقانتم  تایاور 
اریز تسا  هدـشن  نیعت  اهنآ  يارب  تعیرـش  رد  تلزنم  تراـقح  تهج  هب  دنـشاب  هک  یماـقم  ره  رد  اـهنآ  يارب  یهاـگیاج  تعیرـش  رد  اریز 

وا هب  زین  وا  هاگیاج  دیاب  دیوگ  نخس  وا  تایآ  دض  رب  یسک  دش  رارق  هک  الاح  دراد و  بحاص  زین  وا  تعیرـش  دراد و  بحاص  ادخ  باتک 
رسفم و اهنآ  اریز  دنوش  کسمتسم  تایاور  تایآ و  هب  یتسیاب  دوخ  ریـسفت  حرـش و  رد  نایوگ  هوای  نیا  هک  میتسناد  سپ  دوش  هداد  ناشن 

نایب زین  ًالبق  ار  نآ  ام  تفرگ و  رظن  رد  دیاب  قیرط  یط  يارب  هک  يرگید  هصخاش  دنتـسه و  ادخ  بناج  زا  موصعم  ادـخ و  باتک  نابحاص 
هوای هک  تقلخ  ندوب  ادخ  ینعی  لوا  عون  زا  تدحو  داحتا و  لولح و  اریز  تسا  یلکش  ظاحل  هب  هیرظن  نیا  ندوب  كرش  عوضوم  میدومن 

هب دوجو  تدـحو  هیرظن  نیا  رـضاح  لاح  رد  تسا و  هدـش  جراخ  لالدتـسا  هب  زاین  هنودرگ  زا  تباث و  مه  اـهنآ  نارادـفرط  رب  اـهنآ  ندوب 
رییغت نآ  يرهاظ  یلکـش و  راـتخاس  تسا و  لوا  عون  زا  دوجو  تدـحو  كرـش  ناـمه  عقاو  رد  هک  تقلخ و ،...  دومن  رد  دـنوادخ  روهظ 
ذایعلا ترثک و  رد  دشاب  ادخ  تاذ  دومن  گش  ای  هللااب و  ذایعلا  دشاب  ادخ  گس  هک  درادـن  یتوافت  اریز  تسا  هوای  نامه  ًاتیهام  هنرگو  هتفای 

هتبلا دوش و  یم  تاذ  نامه  دنک  ادیپ  تدـحو  ینعی  دوش  عمج  یتقو  دـش و  وا  دومن  تقلخ  نیا  دـش  زاب  مه  زا  یتقو  ترثک  رد  ادـخ  هللااب 
هب هچنآ  زا  تسا  هزنم   ) میتسرپ یم  ام  هک  ییادخ  هنرگو  دنا  هتخاس  دوخ  ماهوا  رد  اهنآ  هک  تسا  ینایادـخ  هتـسیاش  نتفگ  نخـس  هنوگنیا 

ار دنوادخ  تلزنم  ولع  ندوب و  هزنم  تلع  ام  و  دنیامن ) یم  فیـصوت  هک  تسا  ییاهزیچ  هچنآ  زا  رتالاب  زین  دوش و  یم  هدیزرو  كرـش  نآ 
دنـشکن سفن  رگا  دنریم و  یم  دنروخن  رگا  هک  یناگدـنب  میدرک  تابثا  میدومن و  نایب  ار  نآ  زا  ناگدـنب  تراقح  روصت و  فیـصوت و  زا 

تفر دنهاوخ  كاخ  اهراورخ  ریز  هب  تفای و  دهاوخ  رد  ار  اهنآ  گرم  دوشن  عفد  اهنآ  زا  اهنآ  تساجن  رگا  دـننک و  یم  عادو  ار  یناف  راد 
تلزنم هاگیاج و  هچ  تفر  دـنهاوخ  كاخ  اهراورخ  ریز  هب  هدـنیآ  رد  هک  درایلیم  درایلیم  دـنتفر و  كاخ  ریز  هب  هک  درایلیم  درایلیم  دـننام 

نیمز اـه و  نامـسآ  تقلخ  تمظع  زا  يا  هشوگ  هب  ندومن  رظن  هکلب  دـنیامن و  وگتفگ  دـنوادخ  فاـصوا  تاذ و  صوصخ  رد  هک  دـنراد 
سدـقا تاذ  فاصوا و  رد  هک  دراد  هاگیاج  هچ  وا  دـنکب و  ياج  زا  ار  وا  بلق  نازرل و  ار  وا  مسج  ددـنبب و  ار  وا  يوگ  هوای  ناهد  یتسیاب 

هاگآ دنمدرخ  اناد و  لقاع  يا  وت  سپ  درب  یم  اجک  ات  ار  وا  وا  تقامح  هک  نیبب  ار  هلبا  لهاج و  ناسنا  نیا  ربکتم  رـس  سپ  دیامن  رظن  یهلا 
قلاخ قح و  ترضح  هاگشیپ  رد  هک  شاب 

http://www.ghaemiyeh.com


41 ص :

هبذـج و قشع و  ییامن و  بانتجا  تسا  یبدا  یب  قیداصم  زا  هک  یعـضاوم  رد  دورو  زا  یباـی و  روضح  مارتحا  اـب  بدؤم و  یتسیاـب  یتسه 
هک ار  هچنآ  میجر  ناطیـش  ماهلا  هب  يوشن و  خزود  دراو  دوخ  ماـهوا  لاـبند  هب  یهدـن و  رارق  دوخ  یبدا  یب  کسمتـسم  ار  رگید  فیجارا 

دراو يرادن  بارعا  زا  یلحم  هک  ییوت  هدادن  دورو  تصخر  دوخ  ءایلوا  زا  يدحا  هب  ادخ  هک  يا  هزوح  رد  یهدن و  تبـسن  ادـخ  هب  دـیابن 
وت یکشجنگ  زغم  زا  هتـساخرب  تاروصت  اه و  نامگ  دشاب و  خزود  ياه  هرارـش  زا  وت  هدنرادهگن  ظفاح و  وت  تراقح  هب  وت  ملع  يوشن و 

مهیلع نیمایم  همئا  وا و  لوسر  دنوادخ و  یهن  تیاعر  مدع  هطساوب  هدش و  كرش  هکلهم  دراو  ات  دیامنن  دراو  ارت  فازگ  فال و  يداو  رد 
ییاـمن و خزود  هریگ  شتآ  ار  دوخ  دوجو  يوش و  دراو  مالـسلا  مهیلع  همئا  لوسر و  ادـخ و  اـب  يریگ  هزیتـس  هب  مهجرف  لـجع  مالـسلا و 
ار يزیچ  ییامن و  طوقس  خزود  رعق  رد  ییامن و  بلج  دوخ  يوس  هب  كرش  زراب  قیداصم  ندروآ  دوجوب  هطـساو  هب  ار  شتآ  ياه  هرارش 

يا هک  ییاـمن  وزرآ  يوش و  بکترم  ار  يدوب  هدـش  یهن  نآ  زا  تدـش  هب  هکلب  يدوبن و  رومأـم  نآ  ماـجنا  هب  هتـساوخن و  وـت  زا  ادـخ  هک 
رارق وت  يارب  دنوادخ  هک  ار  يدودـح  نک و  يوریپ  دوخ  لقع  زا  دـنبب و  راکب  ار  دوخ  هشیدـنا  رکف و  سپ  درک  یمن  قلخ  ارت  ادـخ  شاک 

. ریگن رارق  كرش  شوغآ  رد  دیحوت  روصت  هب  نک و  تیاعر  دیحوت  كرش و  يداو  رد  ًاصوصخ  تسا  هداد 

دنا یلزا  ءایشا  هک  دیامن  روصت  سک  ره  دومرف ...(  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  شاب  هاگآ  هتخینهرف  اناد و  لقاع  يا  مالک  هصالخ  سپ 
ای سفن  زا  اه  يدب  تسادخ و  بناج  زا  اه  یبوخ  دیامرف  یم  هک  تسا  یلعا  یلع  دنوادخ  مالک  نیا  تسا ،) هتـسنادن  اتکی  میدـق  ار  ادـخ 

دوخ ماهوا  هب  ات  درگرب  سپ  هدن  یمر  هللا  نکل  تیمر و  ذا  تیمر  ام  زا  دوخ  یناطیش  ریبعت  زا  ادخ  هب  يرست  ار  لامعا  همه  سپ  ناطیـش  زا 
يورب و ناطیش  هار  هب  رگا  یلو  يوش  یم  راگتسر  تیاهن  رد  يا و  هدرکن  يررض  دشاب  لطاب  تهار  دوخ  معز  هب  رگا  هک  يورن  خزود  هب 

. يوش راگتسر  ات  نک  مکاح  ار  دوخ  لقع  سپ  درادن . تشگزاب  هار  دشاب  قح  ام  مالک 

يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلاو 
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